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 MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Aviso (extrato) n.º 13027/2022

Sumário: Procedimento concursal para contratação de um posto de trabalho para a carreira/cate-
goria de técnico superior (museu).

Procedimento concursal para contratação de um posto de trabalho
para a carreira/categoria de Técnico Superior (Museu)

1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril e ao abrigo dos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que, na sequência da deliberação favorável tomada pelo órgão executivo municipal de 18/05/2022, 
foi autorizada a abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do Aviso integral na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de 
técnico superior (Museu) do mapa de pessoal do Município de Alter do Chão.

2 — Caracterização do posto de trabalho em função da atribuição, competência ou atividade: 
Trabalho de museologia aplicada a coleções e acervos do município incluindo o inventário e a 
construção de narrativas e preparação de exposições; Preparação de publicações na área da 
museologia; Visitas guiadas a exposições e preparação e acompanhamento de atividades para 
vários públicos; Realização de intervenções de conservação preventiva e Desenvolver os conte-
údos funcionais respeitantes à carreira e categoria de técnico superior, estabelecidos e descritos 
no Anexo da LTFP

3 — Habilitações literárias: Os candidatos devem ser titulares de licenciatura em história.
4 — A publicitação integral do procedimento concursal será efetuada na BEP acessível em 

www.bep.gov.pt, na página eletrónica da Câmara Municipal de Alter do Chão em www.cm-alter-chao.pt 
e no Setor de Gestão de Recursos Humanos desta Câmara Municipal.

17 de junho de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cordeiro Miranda.
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