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DESPACHO  

Considerando que: 

a) o Mapa de Pessoal para o ano de 2020 foi aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão 
de 13 de dezembro de 2019, Deliberação n.º 71/2019 (sob proposta da Câmara Municipal por 
Deliberação n.º 1281/2019, de 28 de outubro) e alterado na sequência das Deliberações n.º 7/ 
2020, de 19 de junho e n.º 9/2020, de 25 de setembro; 

 
b) nesse Mapa está inscrita como necessidade a contratação por tempo determinado de um (1) 

posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior – Serviço Municipal de Proteção 
Civil; 

 
c) o Aviso (extrato) n.º 15931/2020 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, datado de 

9 de outubro tornou pública a abertura de procedimento concursal comum de recrutamento 
para em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado para 
preenchimento dessa necessidade; 
 

d) foi publicitada na BEP – Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta n.º OE202010/0267 
_ Ref.ª a) – Um (1) posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior – Serviço 
Municipal de Proteção Civil, bem como no Jornal de Notícias, no site municipal e afixada nas 
instalações camarárias, tendo o período (inicial) de candidaturas decorrido entre 12 a 23 de 
outubro; 

 
e) o Aviso (extrato) n.º 16809-D/2020 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 206, datado 

de 22 de outubro informa que o júri da citada Ref.ª a) deliberou no dia 16 de outubro 
esclarecer que, quanto à área temática da habilitação literária, serão consideradas todas as 
licenciaturas que tenham como base as Ciências Florestais e afins, nomeadamente, Engenharia 
Florestal, Engenharia Florestal e Gestão de Recursos Naturais, Engenharia Florestal e dos 
Recursos Naturais, Engenharia de Recursos Florestais, Ciências Florestais e Recursos Naturais, 
Ciências Florestais; e que  em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril esta retificação será publicada na Bolsa de Emprego 
Público, na página da Internet do Município de Peniche, bem como em jornal de expansão 
nacional, sendo que o prazo de candidaturas deste procedimento será prolongado por mais 10 
dias úteis, a partir da publicação no Diário da República do presente aviso, desta forma o prazo 
de candidaturas foi alargado até dia 05 de novembro de 2020;  
 

f) por não contemplar como requisito obrigatório a inscrição obrigatória na Ordem dos 
Engenheiros ou na Ordem dos Engenheiros Técnicos;   
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g) o Júri do Procedimento em causa reuniu no passado dia 04 de novembro e tendo considerado 

que o conteúdo funcional publicitado efetivamente corresponde a atos de Engenharia, na 
especialidade de Engenharia Florestal nos termos do Regulamento º 420/2015 (publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 139, datado de 20 de julho) - atos de Engenharia por 
Especialidade da Ordem dos Engenheiros (OE); 
 

h) o júri deliberou que a inscrição válida numa das Ordens Profissionais regulamentadoras 
(Ordem dos Engenheiros ou na Ordem dos Engenheiros Técnicos) deve constituir-se como 
requisito obrigatório para este posto de trabalho, tendo o referido Júri submetido para minha 
decisão a cessação deste procedimento em causa, nos termos do nº 2 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

 

Posto este enquadramento determino que:  

1. O procedimento em causa seja alvo de cessação, tendo em conta a necessidade de inscrição em 
ordem profissional, e em prole dos princípios da legalidade, igualdade imparcialidade, 
proporcionalidade e justiça, devendo o mesmo ser anulado e publicado na 2.ª série do Diário 
da República;  

2. Em consequência, seja promovida a abertura em novo procedimento concursal comum para o 
preenchimento deste posto de trabalho. 

 

 

Paços do Município, 12 de novembro de 2020. 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

Henrique Bertino Batista Antunes  

 

 


