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 AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA

Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.

Aviso (extrato) n.º 2287/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de trabalho da 
carreira e categoria de assistente técnico.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de dois (2) postos
de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico

Nos termos previstos do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, repu-
blicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, e por despacho do Senhor Presidente do 
Conselho Diretivo, Dr. Nuno Lacasta, de 29 de novembro de 2021, faz -se público que a Agência 
Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA) vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar 
do dia da publicitação do presente aviso, de procedimento concursal comum para o preenchimento 
de dois (2) postos de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, previstos e não ocu-
pados no mapa de pessoal da APA, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

1 — Nível Habilitacional: 12.º ano de escolaridade ou equiparado, não havendo possibilidade 
de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

2 — Caracterização dos postos de trabalho na Divisão de Recursos Hídricos Interiores (DRHI) 
da Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH Centro): Desempenho de funções de 
natureza executiva, de aplicação de métodos e processos com base em diretivas bem definidas e 
instruções gerais, de grau médio de complexidade nas áreas de atuação comuns e instrumentais e 
nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviço, na área da gestão, fiscalização, planeamento 
e monitorização dos recursos hídricos, incluindo atividades previstas no âmbito dos respetivos 
regimes jurídicos. As funções a desempenhar visam assegurar, nomeadamente o expediente, 
arquivo, secretaria, processamento de documentação e efetuar as tarefas relacionadas com a 
normal execução dos serviços.

3 — A publicação integral do presente procedimento concursal encontra -se disponível na Bolsa 
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt. e na página eletrónica da Agência Portuguesa do 
Ambiente, em https://apambiente.pt/apa/recrutamento-e-selecao.

25 de janeiro de 2022. — A Diretora do Departamento Financeiro e de Recursos Gerais, 
Marlene Diniz.
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