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Aviso n.º 14428/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado para ocupação de um posto de trabalho 
para técnico superior (contabilidade).

Abertura de Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para ocupação 

de 1 posto de trabalho para Técnico Superior (Contabilidade)

1 — Nos termos e para os devidos efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da lei Geral do Tra-
balho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na sua atual 
redação, 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 publico que, 
torna -se público que, por deliberação da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez de 23 de junho 
de 2022, e por meu Despacho n.º 2/2022 proferido a de 7 de julho de 2022, se encontra aberto o 
procedimento acima mencionado, destinando -se à contratação de 1 Técnico/a Superior (Contabi-
lidade), em regime de contrato de trabalho em funções por tempo indeterminado.

2 — Caracterização do posto de trabalho conforme Mapa de Pessoal de 2022
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elabora-
ção, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos 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.

(Área de Contabilidade) — Efetuar todos os registos contabilísticos e elaborar os respetivos 
documentos de suporte quer na componente da receita, quer na componente da despesa; Participar 
na recolha e tratamento da informação financeira destinada à elaboração dos documentos previ-
sionais; Participar na elaboração dos documentos de prestação de contas; Assegurar a recolha, 
tratamento e reporte de informação financeira destinada às entidades públicas que a solicitam; 
Participar na recolha e tratamento da informação contabilística e financeiras destinadas aos órgãos 
de gestão.

3 — Requisitos habilitacionais:
Licenciatura nas áreas de Contabilidade, Gestão, Economia ou Administração Pública.
4 — Forma e prazo de apresentação de candidaturas:
4.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas utilizando a plataforma de serviços on -line 

disponível na página eletrónica do Município (recrutamento.cmav.pt), mediante o preenchimento 
do respetivo formulário e da submissão dos documentos de habilitação da candidatura.

5 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do 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.

6 — A publicação integral do presente procedimento será publicitada na Bolsa de Emprego Público 
(BEP) e na página eletrónica do Município de Arcos de Valdevez em www.cmav.pt, (Viver > Administra-
ção Municipal > Recursos Humanos > Procedimentos Concursais), a qual constam todos os requisitos 
formais de candidatura.

8 de julho de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Manuel do Amaral Esteves.
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