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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DA LOUSÃ

Aviso (extrato) n.º 14161/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico superior 
(engenharia geográfica/civil/topográfica).

Procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego público em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto

1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e 
do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 
11 de janeiro, torna -se público que, nos termos da deliberação do órgão executivo de 07.06.2021, 
encontra -se aberto pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicitação na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal comum tendo em vista o preenchimento 
de um posto de trabalho, conforme mapa de pessoal deste Município, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, na categoria de Técnico Superior, na área 
de Engenharia Geográfica/Civil/Topográfica.

2 — Habilitações literárias: Licenciatura nas áreas de Engenharia Geográfica/Civil/Topográfica.
3 — Caracterização do posto de trabalho: Acompanhamento do processo de informação ca-

dastral designadamente no que respeita à informatização dos elementos cadastrais existentes da 
propriedade rustica; proceder à representação gráfica georreferenciada e cadastro predial rústico; 
disponibilizar informação no BUPI; exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe são acometidas por lei, despachos ou deliberação ou determinação superior.

4 — A indicação dos requisitos, da composição do júri, dos métodos de seleção a aplicar e 
demais informação necessária, constam do Aviso integral a publicitado na BEP, em www.bep.gov.pt, 
e pode ainda ser consultado no sítio da Internet do Município da Lousã, em www.cm-lousa.pt.

6 de julho de 2021. — O Presidente da Câmara, Luís Miguel Correia Antunes.
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