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 Município de Leiria Aviso n.º 37/2017/URH Abertura de procedimento concursal comum de recrutamento 
 Faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados da publicação integral no Diário da República, 2.ª Série, n.º 79, de 21 de abril de 2017, do aviso n.º 4302/2017, de 23 de março, o seguinte procedimento concursal: 1. Procedimento concursal comum de recrutamento tendo em vista a ocupação, por tempo indeterminado, de 01 posto de trabalho não ocupado do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria (ref. pccr.009.2016): a) Carreira/categoria: Técnico Superior; b) N.º máximo de trabalhadores a recrutar: 01; c) Atribuições/competências ou atividades a cumprir ou a executar: Na área de atividade de Proteção Civil, no âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por eles responsável; d) Local de trabalho: Localiza-se na Divisão de Proteção Civil e Bombeiros da Câmara Municipal de Leiria e abrange a área do Concelho; e) Habilitações académicas exigidas: Licenciatura na área de proteção civil, insuscetível de substituição por adequada formação ou experiência profissional.  Paços do Concelho de Leiria, em 21 de abril de 2017.  
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