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 CIMAC — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

Aviso (extrato) n.º 15106/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos de 
trabalho, na carreira e categoria de técnico superior e um posto de trabalho na carreira 
(não revista) de especialista de informática.

Extrato dos procedimentos concursais comuns para o preenchimento de três postos de trabalho
 na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

1 — De acordo com as disposições constantes dos artigos 30.º e 33.º a 37.º do anexo à Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, da 
tramitação do procedimento concursal constante da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, e nos termos do disposto no artigo 11.º 
da mesma, torno público que, por meu despacho de dia 08 de junho de 2022, e na sequência da 
deliberação do Concelho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, datada 
de dia 17 de maio de 2022, se irá proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis, contados a 
partir da data de publicitação de oferta na Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimentos 
concursais comuns para o preenchimento de 3 (três) postos de trabalho previstos e não ocupados 
no mapa de pessoal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, visando a constituição de 
relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, em várias áreas de trabalho, de 
acordo com as seguintes referências:

a) Referência A.1: 1 (um) posto de trabalho de Técnico Superior na área de Direito — Licen-
ciatura em Direito, para a Unidade de Gestão de Recursos;

b) Referência A.2: 1 (um) posto de trabalho de Técnico Superior na área dos Transportes 
(Engenharia Geográfica, Engenharia Civil, Geografia) — Licenciatura em Engenharia Geográfica, 
Engenharia Civil ou Geografia, para a Unidade de Transportes e Energia;

c) Referência B.1: 1 (um) posto de trabalho na carreira (não revista) de Especialista de Infor-
mática — Licenciatura em Engenharia Informática; Engenharia de Computadores e Informática; 
Engenharia Informática e Computação; Engenharia Informática e Comunicações; Engenharia Infor-
mática e das Tecnologias da Informação; Engenharia Informática e de Computadores; Engenharia 
Informática e de Sistemas; Engenharia Informática e Telecomunicações; Engenharia Informática, 
Redes e Telecomunicações, para a Unidade de Inovação e Qualificação;

2 — O aviso integral deste procedimento será publicitado na BEP, em www.bep.gov.pt, e na 
página eletrónica da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em www.cimac.pt, até ao 5.º dia 
útil após a data de publicação do presente Aviso na 2.ª série do Diário da República.

9 de junho de 2022. — O Primeiro -Secretário da CIMAC, Manuel André Piteira Espenica.
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