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 MUNICÍPIO DE SINES

Aviso (extrato) n.º 3510/2023

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para técnico superior — Cultura e Patri-
mónio Cultural (Museu).

Procedimento Concursal Comum para Contratação de 1 Técnico Superior em Regime de Contrato
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado

para a Divisão de Desenvolvimento Local — Cultura e Património Cultural (Museu)

Para efeitos no disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 233/2022 de 9 de setembro, conjugado 
com o artigo 33.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna -se público que, de acordo 
com deliberação da Reunião de Câmara de 5 de maio de 2022, encontra -se aberto pelo período 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação integral do presente aviso na Bolsa de Emprego 
Público, procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira 
e categoria de Técnico Superior para a Divisão de Desenvolvimento Local — Cultura e Património 
Cultural (Museu), tendo em vista a ocupação de 1 posto de trabalho.

1 — Caracterização do posto de trabalho:

Realização de fichas de inventário das coleções do Museu;
Realização de visitas guiadas ao Museu e ao património do Concelho;
Colaboração na investigação histórica e elaboração dos programas dos novos espaços muse-

ológicos em fase de projeto e de obra;
Organização das reservas do Museu.
A presente caracterização do posto de trabalho não prejudica a atribuição de funções afins ou 

funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada 
e que não impliquem desvalorização profissional.

Competências a demonstrar: Orientação para resultados; conhecimentos especializados e 
experiência; responsabilidade e compromisso com o serviço; inovação e qualidade; trabalho de 
equipa e cooperação.

Conteúdo funcional: Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação 
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e/ou científica que fundamentam e pre-
param a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diver-
sos graus de complexidade e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas 
áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas 
com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. 
Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

2 — Requisito habilitacional: Nível habilitacional exigido de acordo com os artigos 34.º e 86.º 
da LTFP e por referência à Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF): 
225: História e Arqueologia — Licenciatura em História.

3 — O presente aviso será integralmente publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
acessível em www.bep.gov.pt e no sítio da internet do Município em www.sines.pt, conforme o 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 233/2022 de 9 de setembro.

2 de fevereiro de 2023. — O Vice -Presidente da Câmara, Fernando Miguel Ramos.
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