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 MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

Aviso (extrato) n.º 5610/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público na 
área da contabilidade.

Para efeitos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua atual 
redação, torna -se público que, por meu despacho de 02 de março de 2022, se encontra aberto pelo 
período de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso, procedimento concursal 
comum, para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para a ocupação de 1 (um) posto de trabalho da 
categoria de técnico superior da carreira geral de técnico superior, na área da contabilidade, a que 
podem candidatar -se trabalhadores com vínculo de emprego público, por tempo indeterminado, 
previamente constituído.

1 — Caracterização do posto de trabalho:
O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, bem 

como a caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal: exercer, com responsabili-
dade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado, funções consultivas, 
de estudo, planeamento, avaliação e de aplicação de métodos e processos de natureza técnica 
e/ou científica inerentes à respetiva área de especialização e formação académica, que visam 
fundamentar e preparar a decisão. Elaborar, autonomamente ou em grupo, pareceres e projetos 
com diversos graus de complexidade, executar atividades de apoio geral e especializado nas áreas 
de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Representar os órgãos ou 
serviços em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica enquadradas por 
diretivas ou orientações superiores. Incumbindo -lhe, nomeadamente, a elaboração de documen-
tos previsionais, o controlo de desvios através da contabilidade de gestão e da análise de outros 
KPI — Indicadores Chave de Desempenho —, a elaboração de projetos, seu acompanhamento e 
avaliação, a análise e controlo de documentos de índole contabilística, bem como efetuar o reporte 
de contas através de plataformas eletrónicas existentes para o efeito. Perfil de competências: orien-
tação para o serviço público; orientação para resultados; planeamento e organização; análise da 
informação e sentido crítico; conhecimentos especializados e experiência; adaptação e melhoria 
contínua; iniciativa e autonomia; inovação e qualidade; otimização de recursos; relacionamento 
interpessoal; responsabilidade e compromisso com o serviço e comunicação.

2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Contabilidade, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por 

formação ou experiência profissional.
3 — Entidade que realiza o procedimento: Município da Paredes de Coura.
4 — Local onde se encontra a publicação integral: Bolsa de Emprego Público (BEP).

8 de março de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Vitor Paulo Gomes Pereira.
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