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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 6591/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico superior 
na área de nutrição.

Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico superior — área
de Nutrição — grau de complexidade 3 — em regime

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugado com a alínea a)do 
n.º 1 e n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019,de 30 de abril, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se público que, de acordo com os despachos n.os 30 
e 32, por mim proferidos, em 10 de março de 2021 e 19 de março de 2021 e nos termos da deli-
beração do órgão executivo em reunião ordinária realizada em 4 de março de 2021, se encontra 
aberto o concurso acima mencionado, destinando -se à contratação de um Técnico Superior, área 
de nutrição, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

A caracterização do posto de trabalho: funções correspondentes à caracterização funcional 
da categoria de Técnico Superior, constantes no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.ºda 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, assim como as descritas no mapa de pessoal 
do Município para o ano de 2021, ou seja, estudar, planear e implementar medidas de educação 
alimentar; acompanhar, a implementação das refeições escolares e todos os aspetos relativos à 
alimentação em contexto escolar; elaborar relatórios técnicos diversos; aplicar métodos de avalia-
ção e otimização do funcionamento dos serviços; cumprir as funções inerentes à organização do 
sistema educativa local no contexto da alimentação; orientar equipas de trabalho.

Nível habitacional exigido: Licenciatura em Ciências da Nutrição com inscrição válida como 
membro efetivo na Ordem dos Nutricionistas.

Prazo de candidatura: 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125 -A/2019 de 
30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro.

A publicação integral do presente procedimento será publicitada na Bolsa de Emprego Público 
(BEP) e na página eletrónica do Município de Paredes em www.cm -paredes.pt -opção recrutamento 
pessoal, a qual constam todos os requisitos formais de candidatura.

23 de março de 2021. — O Presidente da Câmara, Alexandre Almeida, Dr.
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