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MUNICÍPIO DE ALMADA
Aviso (extrato) n.º 9134/2020
Sumário: Abertura de procedimento concursal para técnico superior (geografia).

Na sequência do deliberado, em 02/03/2020, pela Câmara Municipal de Almada e do despacho que proferi em 15/05/2020, 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 Serviço Municipal de Proteção Civil, de um (1) posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior (Geografia).
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), aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20-06 na sua atual redação, e à execução especificamente das seguintes atividades:
Assegurar o armazenamento, gestão e segurança das bases de dados de informação georreferenciada do Serviço Municipal de Proteção Civil;
Desenvolver e implementar plataformas de cadastro e gestão direcionadas para o carregamento/disponibilização de informação georreferenciada;
Elaborar, autonomamente ou em grupo, cartografia temática e demais elementos cartográficos
de apoio à tomada de decisão no âmbito da Proteção Civil;
Prestar apoio na utilização das ferramentas de SIG ao Serviço Municipal de Proteção Civil;
Elaborar a componente cartográfica dos vários planos de emergência de proteção civil e de
defesa da floresta contra incêndios;
Recolher dados georreferenciados e trabalhar com software SIG e GPS, de forma a garantir
a gestão e monitorização das diferentes bases de dados temáticas.
Habilitações literárias exigidas: Licenciatura em Geografia.
O aviso integral será divulgado na Bolsa de Emprego Público (BEP).
05/06/2020. — 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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