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MUNICÍPIO DE VINHAIS
Aviso (extrato) n.º 10153/2020
Sumário: Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego
público a termo resolutivo certo para preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior da área de terapia da fala.

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica
de emprego público por a Termo Resolutivo Certo, para preenchimento de um posto de trabalho
da Carreira/Categoria de Técnico Superior da área de Terapia da Fala
O presente procedimento destina-se a ocupar o lugar que ficou vago no anterior procedimento

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril em
conjugação com os artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por
deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de 28 de maio 2018, se encontra aberto, pelo
prazo de dez dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
procedimento concursal comum, para o preenchimento do posto que visa assegurar a Equipa Multidisciplinar do Programa “Planos Integrados e Inovadores do Combate ao Insucesso Escolar, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo de um Técnico
Superior da área de Terapeuta da Fala:
1 — Caracterização do posto de trabalho:
Realização de sessões de atendimento individualizado para a avaliação e diagnóstico;
Desenvolvimento de sessões individuais de terapia para tratamento das perturbações verificadas ao nível da comunicação considerando que esta intervenção irá potenciar as aprendizagens
do aluno e contribuir para a sua inclusão social; Criação e implementação de ações conjugadas
com os outros técnicos da equipa multidisciplinar, nomeadamente com o psicólogo e o educador
social, com o objetivo de promover a interação social dos alunos identificados nesta problemática
e o seu desenvolvimento integral; Encetar ações conjuntas com os profissionais de educação, nomeadamente com os professores, de forma a implementar planos educativos individuais quando
necessários; Apoiar, no meio escolar, na organização de ambientes de aprendizagem direcionados
para esta problemática.
2 — Constituição da relação jurídica de emprego público
a) Modalidade Contrato a Termo Resolutivo Certo
b) Formalização de candidaturas:

O prazo para formalização de candidaturas é de 10 dias úteis, contados da data da publicação
do presente aviso
3 — A publicitação integral do procedimento, a ocorrer no dia útil seguinte ao da publicação
do presente aviso será efetuada na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) bem como na
página eletrónica do Município de Vinhais, (www.cm-vinhais.pt) nos termos do disposto do n.º 1 do
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
3 de junho de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís dos Santos Fernandes.
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