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COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA
Aviso (extrato) n.º 19252/2021
Sumário: Procedimento concursal comum para preenchimento de 29 postos de trabalho de assistente operacional e de 1 posto de trabalho de técnico superior.

Procedimento concursal com vista à constituição de reserva de recrutamento, para constituição de
relação jurídica de emprego público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
a Termo Resolutivo Incerto, para 29 (vinte e nove) postos na carreira e categoria de Assistente
Operacional — Sapador Florestal e para 1 (um) posto na carreira e categoria de Técnico Superior — Ciências Florestais.

Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e do disposto
no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, torna-se público que,
por despacho do Secretario Executivo, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados
a partir do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário da República, procedimento
concursal com vista à constituição de reserva de recrutamento, para constituição de relação jurídica
de emprego público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a Termo Resolutivo
Incerto, para 29 (vinte e nove) postos na carreira e categoria de Assistente Operacional — Sapador
Florestal e para 1 (um) posto na carreira e categoria de Técnico Superior — Ciências Florestais, em
que os candidatos devem ser titulares do nível habilitacional equivalente à escolaridade obrigatória,
em função da idade ou seja: 4.ª classe para os candidatos nascidos até 31 de dezembro de 1966,
6.º ano de escolaridade para os nascidos entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980,
o 9.º ano de escolaridade para os nascidos entre 1 de janeiro de 1981 e 31 de dezembro de 1994
e o 12.º ano de escolaridade, para os nascidos a partir de 1 de janeiro de 1995 e de 1 (um) posto
de trabalho na categoria de Técnico Superior (Ciências Florestais), em que os candidatos devem
ser titulares de licenciatura na área das ciências florestais.
O aviso integral deste procedimento indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil
pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP) (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República,
2.ª série, e estará ainda disponível no sítio da Internet da entidade em (www.cimbb.pt) e na sede
da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), sita Praça Rainha D. Leonor, Edifício dos
Emblemas, 1.º Andar, 6000-117 Castelo Branco.
13 de setembro de 2021. — O Secretário Executivo Intermunicipal, Hélder Henriques.
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