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Diário da República, 2.ª série — N.º 109 — 6 de junho de 2019
MUNICÍPIO DE NISA
Aviso n.º 9853/2019
Maria Idalina Alves Trindade, Presidente da Câmara Municipal de
Nisa, torna público, que em sessão ordinária, de 26 de abril de 2019,
da Assembleia Municipal foi deliberado aprovar a Alteração de Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana denominadas “Mercado
Municipal de Nisa e Áreas Envolventes” e “Centro Histórico De Nisa”,
bem como aprovar as Áreas de Reabilitação Urbana denominadas “ARU
de Alpalhão” e “ARU de Tolosa”, sob proposta da Câmara Municipal
datada de 16 de abril de 2019, nos termos do procedimento previsto no
artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a nova
redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto. Mais
se informa que os elementos constantes da proposta de delimitação das
referidas áreas de reabilitação urbana, definidos no n.º 2 do artigo 13.º
da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, se encontram divulgados na página
eletrónica do Município (www.cm-nisa.pt).

Executar pequenas reparações, tomando, em caso de avarias maiores
ou acidentes, as providências necessárias com vista à regularização
dessas situações;
Desenvolver capacidades, competências e atitudes adequadas ao contexto laboral, nomeadamente espírito crítico, sentido de responsabilidade,
empenho, iniciativa, trabalho em equipa, autonomia e permeabilidade
a novas realidades físicas e tecnológicas.

14 de maio de 2019. — A Presidente da Câmara, Maria Idalina Alves
Trindade.
312295211

3 — Habilitações literárias/profissionais: escolaridade obrigatória,
a aferir de acordo com a idade, não sendo permitida a substituição do
nível habilitacional por formação ou experiência profissional. Ainda, são
requisitos obrigatórios: Carta de condução categorias D e D1; Certificado
de Aptidão para Motorista (CAM) para viaturas pesadas de transporte
de passageiros; Carta de qualificação (CQM); Certificado de Transporte
Coletivo de Crianças (TCC) emitido pelo IMT (Instituto da Mobilidade
e dos Transportes, I. P.).
4 — Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30.04, informa-se que a publicação integral do procedimento será efetuada na Bolsa de Emprego Público em www.bep.gov.pt
e na página eletrónica do Município em https://www.cm -oaz.pt/
documentos_online.18/recursos_humanos.234/procedimentos_concursais.392/procedimentos_em_curso.397.html.

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

22 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. Joaquim
Jorge Ferreira.
312322338

Edital n.º 722/2019
Suspensão do Regulamento Geral de Alienação de Fogos
Municipais do Município de Odivelas
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, torna
público, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea t) do n.º 1
do artigo 35.º e do artigo 56.º, ambos, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março conjugado com
o disposto no artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que por
deliberação tomada na Assembleia Municipal em sessão extraordinária
realizada no dia 28 de março de 2019, sob proposta da Câmara Municipal de 20 de março de 2019, foi aprovada a suspensão temporária do
Regulamento Geral de Alienação de Fogos Municipais do Município de
Odivelas (Regulamento n.º 683/2016, de 7 de julho de 2016).
9 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Hugo
Martins.
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MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Aviso (extrato) n.º 9854/2019
1 — Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 18.04.2019
e meu despacho de 20.05.2019, nos termos e ao abrigo do disposto no
artigo 33.º do Anexo da Lei n.º 35/2014, de 20/06, conjugado com a Portaria n.º 125-A/2019, de 30/04, torna-se público que se encontra aberto,
pelo período de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República o procedimento concursal comum na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
tendo em vista o preenchimento de 1 posto de trabalho de Assistente
Operacional (na área/atividade da equipa operativa — Motorista de
transportes coletivos), para desempenhar funções no Gabinete de Gestão
de Transporte, Mobilidade e Energia da Divisão Municipal de Conservação e Gestão Operacional.
2 — Caracterização do posto de trabalho, descrito no anexo ao mapa
de pessoal para o ano 2019:
Exercer funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de
complexidade variáveis;
Executar tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico;
Ter responsabilidade pelas viaturas sob sua guarda e pela sua correta
utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação
dos mesmos;
Conduzir autocarros para transporte de passageiros, tendo em atenção a comodidade e segurança das pessoas, de acordo com os serviços
agendados;
Assegurar o bom estado de funcionamento da viatura, procedendo à
sua limpeza e zelando pela sua manutenção e lubrificação;

MUNICÍPIO DE POMBAL
Aviso (extrato) n.º 9855/2019
1 — Torna-se público, nos termos e para os efeitos conjugados do n.º 2,
do artigo 33.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com o disposto na alínea a),
do n.º 1 e no n.º 5, ambos do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30
de abril, que por despacho do Vice-Presidente da Câmara, 22/05/2019,
ante a deliberação tomada pelo Órgão Executivo de 12/04/2019, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento
concursal comum, para ocupação de 3 (três) postos de trabalho de
Assistente Operacional — área de Operador de Estações Elevatórias,
Tratamento ou Depuradoras, para a Unidade de Saneamento, previstos
e não ocupados no Mapa de Pessoal, deste Município, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado (a
termo certo), nos termos da alínea h) do artigo 57.º da LGTFP.
2 — Duração do Contrato: 1 ano, renovável, ao abrigo do disposto
no artigo 60.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, até ao
limite de 3 anos.
3 — Descrição genérica das funções: as constantes no Anexo à Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, referido no n.º 2, do artigo 88.º, às quais
corresponde o grau 1 de complexidade funcional — “Funções de natureza
executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade
pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.”
3.1 — Caraterização dos postos de trabalho de acordo com o respetivo
Perfil de Competências: Regula e assegura o funcionamento de uma ou
mais instalações de captação, tratamento e elevação de águas limpas
ou residuais, a partir de uma sala de controlo; Põe em funcionamento
as máquinas, tendo em atenção o objetivo da instalação; Assiste e manobra os diversos aparelhos destinados a tratamento de águas limpas e
residuais, como sejam doseadores de cloro, polieletrolito, cal e outros,
baseando-se em determinadas especificações; vigia a sua atividade
mediante indicadores apropriados; Recebe instruções superiores sobre
o funcionamento ou alterações a introduzir na instalação; Coordena
o funcionamento de todos os mecanismos; Transmite a outras áreas
instruções superiores e qual o tipo de manobras a executar; Efetua periodicamente leituras de aparelhos de controlo e medida, nomeadamente
vacuómetros, manómetros, amperímetros, medidores de caudal, nivela
e regista os dados obtidos; Vigia, através do sistema de telegestão, o
conjunto de informações de funcionamento da rede em tempo real;
Automatiza o funcionamento das bombagens otimizando o consumo
de energia; Realiza o controlo automático dos consumos por zonas e
edita os balanços de exploração; Ensaia e executa testes para se certificar do perfeito estado de funcionamento do equipamento e controla as
margens de segurança, detetando e corrigindo eventuais deficiências;
Cuida da limpeza e lubrificação dos grupos de máquinas, utilizando

