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Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho,
para a carreira/categoria de Técnico Superior

Para os devidos efeitos, torna-se público que se encontra aberto pelo prazo de dez dias úteis,
a contar do 1.º dia útil da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade
de contrato de trabalho por tempo indeterminado para ocupação imediata de um posto de trabalho
na carreira/categoria de Técnico Superior — Nutricionista.
1 — Caracterização do posto de trabalho — Tarefas especificas a desempenhar no GAP,
como consultas de nutrição integrada no gabinete de Apoio Psicosocial e do combate ao insucesso
escolar; No Projeto Eco Freguesias: realização de Planos de Nutrição para as escolas da freguesia; realização de hortinhas educativas junto das escolas da freguesia; Elaboração de planos de
nutrição no âmbito de projeto internacional de acolhimento e integração de jovens Cabo-verdianos;
No Apoio ao associativismo, com a realização de consultas de nutrição e campanhas informativas
sobre nutrição e alimentação saudável, sendo todas estas acrescidas das 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. Elaboração, autonomamente ou
em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras
atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda
que com enquadramento superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da
sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações
superiores, conforme caracterização das carreiras gerais constantes LGTFP, no seu Anexo a que se
refere o n.º 2 do artigo 88.º; Comparecer às ações de formação designadas pela autarquia; Cumprir
as regras de segurança, higiene e saúde no trabalho; Aplicar o sistema de gestão da qualidade,
participando na sua melhoria;
2 — Local de trabalho: Na área territorial da Freguesia da Marinha Grande, Concelho da
Marinha Grande;
3 — Requisitos habilitacionais exigidos sem possibilidade de substituição dos requisitos habilitacionais por outra área de formação: Licenciatura em Dietética e Nutrição, com pós-graduação
em Segurança Alimentar, com inscrição em vigor na Ordem dos Nutricionistas.
A versão integral do presente aviso encontra-se publicada na bolsa de emprego público (BEP)
acessível em www.bep.gov.pt.
25 de março de 2022. — A Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, Cristina de
Jesus e Sousa.
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