
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

Munidpio de Reguengos de Monsaraz 

AVISO 
(Extrato) 

Procedimento concursal comum de re~rutamento para preenchimento de 1 (um) post~ de 
trabalho de Técnico Superior da carreira geral de Técnico Superior - Engenharia Alimentar, 

conforme, caracterização no mapa de pessoal 1 

Nos termos: e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em fi,unções 

Públicas, aprovada em anexo à,Lei n. º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, conjugado 
' ' ' - 1 

com' a alínea a) do n. º 1 e com o n. º 5, ambos do artigo 11.º da Portaria n. º 125-A/2019, d~ 30 de 
. . . l . 

abril, faz-se público que por Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal datad9 de 05 
' i 

de agosto de 2020, e na sequência das deliberações da Câmara Municipal de 17 de junho de 2020 

e da Assembleia Municipaldel29 de junho de 2020, encontra-se aberto o procedimento co~cursal 
' ' j 

comum de recrutamento, para preenchimento, em regime de contrato de, trabalho em f;unções 

públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico 
,, ' ' ' ' 1: ' ' 

Superior (Engenharia Alimentar), conforme previsto no Mapa de Pessoal do· Município de 
. r 

Reguengos de Monsaraz para o ano 2020. 

1. Caraterização do posto de trabalho: Implementar e acompanhar .o plano HAC,CP nos 
' 1 

, refeitórios e cantinas escolares dos estabelecimentos de ensino de responsabilidade do mttnicipio 
,' 

(pré-escolar e ensino básico); ministrar formação aos trabalhadores afetos aos refeitórios 
, 11 

escolares; implementar e.dinamizar os programas '.'Ementa Unica" e "Regime de Fruta Espolar"; 
proceder ao levantamento das condições de funcionamento dos refeitórios é cantinas estolares 

. 1 

na dependência do município, elaborar o respetivo plano de requalificação e garantif a sua ,, 

imple~entação e monitorização; elaborar planos de higienização; elaborar de man~ais de 
. ' ' ! 

segurança e higiene alimentar; colaborar no controlo de géneros alimentícios e na defin{ção de 
, .l., 

regras de higiene e segurança alimentar no Mercado Municipal e no licenciamento de 
. i 

estabelecimentos de restauração e bebidas, em matéria de segurança alimentar, quando 

legalmente. necessário .. 
' ' 2. Requisitos habilitacionàis: Licenciatura em Engenharia Alimentar e inscrição emi:ordem ,, 

1 

profissional que titule o exercício da profissão. 
3. Prazo de candidaturas: As candidaturas decorrem pelo prazo de dez dias úteis, contados 

' i 

a partir da data de publicação da oferta de emprego na Bo rego Público 

• 
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:1 (www.bep;gov.pt). A publicação integral é efetuada na Bolsa.de Emprego Público, sendo, ainda 
! . . 

; â referida informação. publicitada na página eletrónica do Município de Reguengos de Monsaraz,
' . 

. ;j (www.cm-reguengos-m6nsaraz.pt). 

1, 

;j Reguengos de Monsaraz, 12 cJe agosto de 2020 

í - :::::: 
1 

:1 José Gabriel Calixto J 
:i Presidente da Câmara Municipal 
" 
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