
 
 
 
 

Município de Marvão 
 
 

Aviso 
 
 

Para efeitos do disposto no artigo 19º da Portaria n. 83-A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação no Diário da 
Republica, o procedimento concursal comum de recrutamento para um técnico superior 
(engenharia agronómica), na modalidade  de contrato de trabalho em funções públicas a por 
tempo indeterminado, para provimento do seguinte lugar: 

 
 Carreira/categoria: Técnico Superior (engenharia agronómica); 
   N.º de postos de trabalho – 1 lugar; 
 Habilitações literárias: Licenciatura em engenharia agronómica, sem possibilidade 

de substituir as habilitações exigidas por formação ou experiência profissional;  
Outros requisitos: Curso de Formação Profissional de Formadores em Distribuição,       
Comercialização e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (70 horas). 

  Local de trabalho – Município de Marvão; 
 Caraterização do posto de trabalho: Para o exercício, com autonomia e 

responsabilidade, as funções consultivas de estudo, planeamento, promoção e 
avaliação de métodos e processos técnicos científicos inerentes à sua qualificação 
profissional, às quais corresponde o grau 3 de complexidade funcional,  inseridas na 
matéria de constituição e funcionamento dos Gabinetes Técnicos  Florestais,  tais 
como funções de elaboração  e acompanhamento de candidaturas aos apoios 
comunitários  no âmbito do Fundo Europeu  de Desenvolvimento Rural (FEDER), do 
Fundo de Coesão, do Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural 
(FEADER) e nacionais, como o Fundo  Florestal Permanente; Planeamento e 
Acompanhamento das ações de Defesa da Floresta Contra Incêndios e outros 
serviços Municipais de Proteção Civil; registo e atualização da base de dados do 
Sistema de informação ao programa de sapadores florestais (SISF); tarefas de  
fitofarmacêuticos no Município de Marvão; 
 

O aviso de abertura foi publicado no Diário da Republica II Série n.º 79 datado de 23  de abril    
de 2018. 

 
Marvão, 23  de abril  de 2018 

 
 

O Presidente da Câmara  
 

 
 

 (Luis António abelho Sobreira Vitorino) 


