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MUNICÍPIO DE ALMADA
Aviso (extrato) n.º 8865/2020
Sumário: Abertura de procedimento concursal para técnico superior (engenharia mecânica).

Na sequência do deliberado, em 02/03/2020, pela Câmara Municipal de Almada e do despacho que proferi em 16-03-2020, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez)
dias úteis a contar da data da publicação deste aviso na Bolsa de Emprego Público, Procedimento
Concursal Comum para ocupação, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
Tempo Indeterminado, no Departamento de Manutenção de Equipamentos e Frota — Divisão de
Gestão e Manutenção de Frota da Direção Municipal de Serviços Urbanos de um (1) posto de
trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior (Engenharia Mecânica).
A caracterização do posto de trabalho corresponde à constante no anexo referido no n.º 2 do
artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) e à execução especificamente
das seguintes atividades:
Acompanhar, controlar e proceder à avaliação técnica da execução de trabalhos a desenvolver
no âmbito de exploração e manutenção de viaturas, máquinas e equipamentos, propondo as medidas de reajuste reveladas necessárias; elaborar estudos de diagnóstico de situação, identificando
tendências de desenvolvimento das atividades realizadas, contabilizando as técnicas e métodos
necessários ao funcionamento de serviços de exploração e manutenção de viaturas, máquinas
e equipamentos; acompanhar, controlar e proceder à avaliação técnica de sinistros de viaturas,
máquinas e equipamentos; controlar consumos de viaturas; apoiar tecnicamente os serviços de
exploração e manutenção de viaturas, máquinas e equipamentos; trabalhar com sistema de gestão
de frota, leitura e análise de dados dos tacógrafos digitais e analógicos e sistema de gestão de
custos/manutenção; estudar, orientar e concretizar ações de segurança e higiene no trabalho; proceder à elaboração das condições técnicas para aquisição de viaturas, máquinas e equipamentos,
e para a realização de trabalhos de conservação e ou reparação destes.
As funções referidas não prejudicam a atribuição aos(às) trabalhadores(as) recrutados(as) de
funções não expresssamente mencionadas desde que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, e
para as quais o(a) trabalhador(a) detenha qualificação profissional adequada e que não impliquem
desvalorização profissional conforme o n.º 1 do artigo 81.º da LTFP.
Habilitações exigidas: licenciatura em Engenharia Mecânica e inscrição válida na Ordem dos
Engenheiros.
As candidaturas deverão ser apresentadas em suporte eletrónico, através do preenchimento do
formulário disponível em http://www.m-almada.pt ou enviadas por correio, dirigido à Sr.ª Presidente
da Câmara Municipal de Almada com a identificação da oferta na BEP, para a Rua Pedro Nunes
n.º 40 H na Cova da Piedade 2805-066 Almada.
O aviso integral será divulgado na Bolsa de Emprego Público (BEP).
29/05/2020. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos Humanos, Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Manutenção e Logística, Ação e Intervenção Social e Habitação, Maria
Teodolinda Monteiro Silveira.
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