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 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

Aviso (extrato) n.º 9218/2020

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público, por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de dois postos 
de trabalho da carreira e categoria de técnico superior.

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento

de dois postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior

Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.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, conjugado com a 
alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 11.º, ambos da Portaria n.º 125 -A/2019, de 3 de abril, torna -se 
público que, por deliberação do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das Terras 
de Trás -os -Montes (CIM -TTM), datada de 13 de março de 2020 e despacho do 1.º Secretário Exe-
cutivo, de 12 de março de 2020, se encontra aberto o procedimento concursal referido no sumário, 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da República ou da 
data da publicitação na Bolsa de Emprego Público, caso ocorra em momento posterior, com vista 
ao preenchimento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, previstos 
e não ocupados, no Mapa de Pessoal desta CIM.

1 — Identificação dos postos de trabalho:

Ref.ª A — Um lugar da carreira e categoria de técnico superior, licenciatura em Gestão;
Ref.ª B — Um lugar da carreira e categoria de técnico superior, licenciatura em Marketing e 

Publicidade.

2 — Caracterização dos postos de trabalho: Para além do genericamente referido no n.º 2 do 
artigo 88.º da LTFP, as presentes postos de trabalho tem a seguinte caracterização:

Ref.ª A — Apoiar a tomada de decisões ao nível superior no domínio financeiro, nomeadamente 
no que concerne à obtenção, utilização e controlo dos recursos financeiros; Planificar, organizar e 
coordenar a execução da contabilidade, respeitando as normas legais e os princípios contabilísticos 
geralmente aceites; Exercer funções de consultadoria em matéria de âmbito financeiro; Assumir a 
responsabilidade pela regularidade técnica nas áreas contabilística e fiscal; Verificar toda a ativi-
dade financeira, designadamente o cumprimento dos princípios legais relativos à arrecadação das 
receitas e à realização das despesas. Organizar e verificar a elaboração dos documentos previ-
sionais, suas revisões e alterações, bem como os documentos de prestação de contas; Preparar 
todos os elementos com vista à elaboração dos documentos previsionais e de prestação de contas; 
Preparar, acompanhar e executar projetos realizados com financiamentos provenientes dos fundos 
comunitários, bem como dos contratos -programa.

Ref.ª B — Desenvolver projetos com diversos graus de complexidade na área do design, 
produção gráfica, comunicação/marketing e gestão de contas, designadamente:

Desenvolvimento de trabalhos de comunicação above e below the line, criação e gestão de 
projetos web, de design corporativo e de design editorial, o desenvolvimento de campanhas publicitá-
rias, participação na definição, execução e controlo da qualidade gráfica, a promoção e dinamização 
da comunidade, o planeamento e coordenação de eventos, o desenvolvimento e implementação 
da estratégia de promoção e comunicação, assessoria interna de comunicação, materialização e 
operacionalização de parcerias, colaboração no desenvolvimento de estratégias de marketing para 
a promoção de produtos locais, exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas, bem como outras funções não especificadas.
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3 — A versão integral do aviso de abertura encontra -se publicitada na BEP — Bolsa de Emprego 
Público, em www.bep.gov.pt e na página eletrónica da Comunidade Intermunicipal das Terras de 
Trás -os -Montes em www.cim -ttm.pt.

4 de junho de 2020. — O 1.º Secretário Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal 
das Terras de Trás -os -Montes, Rui Afonso Cepeda Caseiro.
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