
 
 

MUNICÍPIO DE ALVITO 
 

EDITAL 
 

Para os devidos efeitos se torna público que na sequência da deliberação do 

Executivo de 26 de dezembro de 2018, se encontram abertos, pelo prazo de 10 

dias úteis (até 15 de fevereiro), contados da data da Publicação deste aviso na 

BEP ( Bolsa de Emprego Público), os procedimentos concursais abaixo 

indicados: 

REF A - Técnico Superior -  Psicologia Educacional (1 posto de trabalho) 

REF B – Técnico Superior - Saúde Ambiental (1 posto de trabalho); 

Requisitos de admissão — Aos referidos procedimentos concursais poderão 

concorrer indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação de 

candidaturas, reúnam os seguintes requisitos: 

 Requisitos gerais — constantes do artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho: 

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 

convenção internacional ou lei especial; 

b) Ter 18 anos de idade completos; 

c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o 

exercício daquelas que se propõe desempenhar; 

d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções; 

e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória; 

Outros requisitos:  

REF A - Licenciatura em Psicologia Educacional 

REF B - Licenciatura em Saúde Ambiental 

Não é possível a substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 

profissional. Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 

encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 

encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de 

pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação 

se publicitam os presentes procedimentos. 

 

O presente Edital não dispensa a consulta do procedimento no Diário da 

República 2ª Série nº 23 de 01 de fevereiro de 2019, Bolsa de Emprego Público e 

página electrónica do Município. 

 
Paços do Município de Alvito, 01 de fevereiro de 2019. 

 

 O Presidente da Câmara, António João Feio Valério 

 


