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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Declaração de Retificação n.º 637/2021

Sumário: Retificação do Aviso (extrato) n.º 16983/2021, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 174, de 7 de setembro de 2021.

Pelo presente retifica -se o Aviso (extrato) n.º 16983/2021, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 174, de 7 de setembro de 2021.

Onde se lê:

«[...] torna -se público que por deliberação do órgão executivo de 15 de abril de 2021, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da publicitação integral 
do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), para ocupação de 1 posto de trabalho de Técnico 
Superior (Economia), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado na Divisão de Comodidade Local.

1 — Caracterização do posto de trabalho:
Exerce funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de 

métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. 
Elabora pareceres, projetos e atividades na área de atuação da unidade orgânica.

2 — Nível habilitacional exigido: Licenciatura em Engenharia do Ambiente e ou Engenharia 
Industrial.»

deve ler -se:

«[...] torna -se público que por deliberação do órgão executivo de 15 de abril de 2021, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da publicitação integral 
do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), para ocupação de um posto de trabalho de técnico 
superior (economia), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado no Gabinete de Estudos e Planeamento.

1 — Caracterização do posto de trabalho:
Exerce funções consultivas no domínio dos estudos locais e regionais e do planeamento 

municipal. Participa no desenvolvimento e dinamização de sistemas municipais de informação 
estatística e na sua divulgação junto da organização municipal. Elabora estudos e avaliações de 
base territorial, com base na informação do sistema estatístico nacional e europeu, designada-
mente, com vista ao aprofundamento do conhecimento necessário à formulação de políticas de 
desenvolvimento local. Desenvolve análises e pareceres sobre os instrumentos de política nacional 
e europeia em matérias com relevância para o município. Acompanha os processos de conceção 
e implementação de políticas territoriais com relevância para o município. Participa nos processos 
de planeamento municipal.

2 — Nível habilitacional exigido: Licenciatura em Economia.»

No uso de competência subdelegada, pelo despacho exarado no documento interno com o 
registo n.º 20349, de 2017 -11 -15.

7 de setembro de 2021. — A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Anabela 
Duarte Cardoso.
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