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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 CIMAL — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL

Aviso (extrato) n.º 9785/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para contratação por tempo indeterminado de um téc-
nico superior.

1 — Para efeitos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua 
redacção actual conferida pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, conjugado com os arti-
gos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na redação em vigor, torna -se público que, por deliberação do Conselho Intermunicipal 
da CIMAL — Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, de 17 de fevereiro de 2021, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso, 
procedimento concursal na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para preenchimento de 1 posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de 
pessoal da CIMAL, na carreira e categoria de Técnico Superior.

2 — Caracterização do posto de trabalho: Envolve o exercício de funções da carreira geral de 
técnico superior, tal como descrito no Anexo I da LTFP, no âmbito da Unidade de Gestão Interna 
e de acordo com a seguinte caracterização: Funções consultivas, de estudo, planeamento, pro-
gramação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão; Prestar informação na vertente consumo; Prestar informação 
ao consumidor sobre os seus direitos e modos de exercício e sobre a legislação que protege os 
seus interesses; Pesquisar, analisar e selecionar a documentação necessária ao fornecimento 
de informação objetiva e atualizada no domínio do consumo; Apoio na resolução dos conflitos de 
consumo que ocorram na área dos municípios associados da CIMAL ou em que seja parte um seu 
residente, designadamente através do envio do mesmo para a entidade de resolução de litígios do 
consumo competente; Promoção da defesa dos direitos do consumidor, mediante a organização de 
ações de sensibilização e informação sobre a temática do consumo; Divulgar junto dos consumidores 
as brochuras informativas e alertas sobre temas de interesse para os consumidores; Proceder às 
atividades de articulação com a Direção Geral do Consumidor ou outras que se revelem necessá-
rias; Proceder ao acompanhamento e atualização do site institucional da CIMAL; Assegurar todas 
as ações necessárias ao bom funcionamento dos serviços que necessitem a sua colaboração; 
Executar as tarefas que, no âmbito das suas atribuições, lhes sejam superiormente solicitadas.

3 — Local de trabalho: Sede da CIMAL.
4 — Nível habilitacional exigido: Licenciatura, não sendo possível a substituição do nível ha-

bilitacional pro formação ou experiência profissional.
5 — A presente oferta será publicitada integralmente na Bolsa de Emprego Público em 

www.bep.gov.pt e no sítio da Internet da CIMAL (www.cimal.pt).

6 de maio de 2021. — O Presidente da CIMAL — Comunidade Intermunicipal do Alentejo 
Litoral, Vítor Manuel Chaves de Caro Proença.
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