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 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 18332/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico superior, 
área de psicologia, a termo certo.

Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico superior,
área de psicologia, grau de complexidade 3, em regime de contrato

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo período de 12 meses

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º35/2014, de 20 de junho, 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 meus despachos 
n.os 101 e 118, proferidos, em 29 de junho de 2022 e 28 de julho de 2022 e nos termos da deli-
beração do órgão executivo em reunião ordinária realizada em 14 de julho de 2022, se encontra 
aberto o concurso acima mencionado, destinando -se à contratação de um técnico superior (área 
de psicologia), em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
pelo período de doze meses.

A caracterização do posto de trabalho: pretende -se indivíduo(a) que desempenhe funções 
correspondentes à caracterização funcional da categoria de técnico superior, constantes no anexo 
a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, bem 
como as funções descritas no mapa de pessoal do Município, nomeadamente: funções consultivas, 
de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natu-
reza técnica e ou cientifica na área de atuação da unidade orgânica, e ainda funções no âmbito da 
execução do Programa/Projeto de Inclusão da Comunidade Cigana de Paredes, a saber: realiza-
ção/atualização do diagnóstico de necessidades da população alvo da intervenção; planeamento 
e execução de ações adequadas ao público -alvo; apoio e acompanhamento às famílias no terreno 
e dinamização de grupos no contexto de atividades de inclusão social.

Nível habitacional exigido: Licenciatura em Psicologia.
Prazo de candidatura: 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso, 

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 
(B. E. P.) e na página eletrónica do Município de Paredes em www.cm-paredes.pt — opção recru-
tamento pessoal, a qual constam todos os requisitos formais de candidatura.

14 de setembro de 2022. — O Presidente da Câmara, Alexandre Almeida, Dr.
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