MUNICÍPIO DE SANTARÉM
CÂMARA MUNICIPAL
AVISO
Nos termos dos artigos 92º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas doravante designada LTFP, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho,
torna-se público que se encontra aberto pelo prazo de 5 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt),
procedimento de Mobilidade para um posto de trabalho de Técnico Superior (área de
Proteção Civil).
Caracterização do posto de trabalho:
- Funções de complexidade de grau 3 com a categoria de técnico superior, na área
de proteção civil para exercer as suas atividades nos Bombeiros Municipais. As
atividades a desenvolver são: estudos técnicos com vista à identificação e avaliação
dos riscos que possam afetar o município, em função da magnitude estimada e do
local previsível da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a
prevenir, a avaliar e minimizar os efeitos das suas consequências previsíveis;
elaborar informações de alerta e aviso de âmbito municipal, assegurar a pesquisa,
análise, seleção e difusão da documentação com importância para a proteção civil;
elaborar planos prévios de intervenção de âmbito municipal; preparar e executar
exercícios e simulacros que contribuam para uma atuação eficaz de todas as
entidades intervenientes nas ações de proteção civil, manter atualizada a base de
dados sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no município, bem como sobre
elementos relativos às condições de ocorrência e à respetiva resposta; realizar ações
para questões de segurança, preparando e organizando as populações face aos riscos
e cenários previsíveis; inventariar e atualizar permanentemente os registos dos
meios e dos recursos existentes no concelho, com interesse para as operações e
socorro; planear o apoio logístico a prestar às vitimas e às forças de socorro e apoiar
logisticamente a sustentação das operações de proteção e socorro; levantar,
organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em caso de acidente grave ou
catástrofe; realizar ações de sensibilização e divulgação sobre a atividade de
proteção civil; promover campanhas de informação junto dos municípios sobre
medidas preventivas e condutas de autoproteção face aos riscos existentes e

cenários previsíveis; difundir, na iminência ou ocorrência de acidentes graves ou
catástrofes, as orientações e procedimentos a ter pela população face à situação.
Requisitos Exigidos:
- Ser detentor de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
- Licenciatura na área de proteção civil.
Métodos de Seleção:
O método de seleção a utilizar é a Entrevista Profissional de Seleção.
Composição do júri:
PRESIDENTE:
José Guilherme Costa São Marcos, Comandante dos Bombeiros Municipais de
Santarém, que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo.
VOGAIS EFECTIVOS:
Maria de Lurdes Lucena Vale Reis Carvalho, Técnica Superior.
Margarida Alexandra Santos Correia de Oliveira, Técnica Superior.
VOGAIS SUPLENTES:
Olga Maria Soares Melro Rum Correia Mena Esteves, Técnica Superior.
Ana Cristina da Costa Cabedo e Simas, Chefe da Divisão de Recursos Humanos e
Administração.
Formalização das candidaturas:
As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente
da Câmara Municipal de Santarém e entregues pessoalmente (das 9 horas às 16 horas)
ou remetidas pelo correio, em carta registada com aviso de receção para a Divisão de
Recursos Humanos e Administração do Departamento de Administração e Finanças,
sita na Praça do Município, 2005-245 Santarém.
O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:
Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado;
Fotocopia do Certificado de Habilitações Literárias;
Declaração comprovativa do vínculo à Administração Pública, com menção da carreira
detida e com contagem de tempo de serviço na carreira e na função pública.
O presente aviso será publicado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na
página eletrónica do Município de Santarém.
Paços do Município de Santarém, 03 de junho de 2019.
A Vereadora,
___________________________
(Inês Barroso)
(com competência delegada e Subdelegada por via
Do Despacho n.º 91/P, de 08/05/2019, do
Presidente da Câmara)

