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Aviso (extrato) n.º 23285/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para a contratação por tempo indetermi-
nado de um/a técnico/a de informática, grau 1, nível 1 (estagiário/a).

Abertura de Procedimento Concursal Comum para a Contratação por Tempo Indeterminado
de um/a Técnico/a de Informática, Grau 1, Nível 1 (Estagiário/a)

1 — Nos termos do disposto no artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Publicas (LGTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com a 
alínea a), do n.º 1, do artigo 11.º da Portaria n.º 233/2022, de 09 de setembro e no uso da com-
petência que me foi subdelegada em matéria de gestão de recursos humanos, por despacho da 
Presidente da Câmara Municipal, de 22.10.2021 torna -se público que, na sequência da proposta 
da signatária n.º 21251/2022 datada de 08.07.2022, aprovada em reunião de Câmara Municipal, 
de 18.07.2022, encontra -se aberto, pelo período de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para ocupação de 1 posto 
de trabalho, previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal do Município de Vila Verde, para consti-
tuição de relação jurídica de emprego publico, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para a categoria de Técnico de Informática, Grau 1, Nível 1, da 
carreira não revista de informática.

2 — Caracterização do posto de trabalho: um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico 
de Informática (M/F), para exercer funções na Unidade de Sistemas de Informação, nomeadamente: 
prestar suporte a utilizadores; implantar caminhos de cabo, cablagem de rede, conexões em bas-
tidores e tomadas; assegurar plano de manutenção preventiva em hardware informático; efetuar 
reparações em computadores pessoais; garantir a conetividade, procedendo a gestão operacional 
de equipamentos passivos e ativos de rede, baseados em rede cablada ou sem fios; garantir con-
formidade nas configurações de software de base; instalar equipamentos, sejam computadores, 
periféricos e software; dinamizar todos os processos com vista a segurança da informação; dete-
tar anomalias e recolher pedidos de intervenção colaborando para o seu fecho com resoluções 
adequadas; e monitorizar contratos de prestação de serviços informáticos ou de comunicações.

3 — Habilitação literária exigida: Curso Tecnológico, Curso de Escola Profissional ou Curso 
que confira certificado de nível III em áreas de informática — área 480 CNAEF: Informática.

4 — A publicitação integral do procedimento concursal será efetuada na Bolsa de Emprego Público 
(BEP) acessível em https://www.bep.gov.pt e, por extrato disponível para consulta a partir da data de 
publicação na BEP, na página eletrónica do Município de Vila Verde em http://www.cm-vilaverde.pt/

24 de novembro de 2022. — A Vereadora do Ordenamento do Território, Urbanismo e Moder-
nização Administrativa, Michele Alves, eng.ª
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