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Aviso (extrato) n.º 23369/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho da 
carreira e categoria de técnico superior.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) posto
de trabalho da carreira e categoria de técnico superior

Nos termos previstos no ponto ii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 233/2019, de 
9 de setembro, e por despacho do Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), Dr. Nuno Lacasta, de 16 de novembro de 2022, faz -se público que a APA vai 
proceder à abertura, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do dia da publicitação do presente 
aviso, de procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da 
carreira e categoria de técnico superior, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da APA, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Nível Habilitacional: Licenciatura em Ciências do Ambiente, Ciências Agronómicas, Eco-
nomia ou Gestão, ou equiparadas, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional.

2 — Caracterização do posto de trabalho na Divisão de Gestão e Qualificação Ambiental 
(DGQA) do Departamento de Gestão Ambiental (DGA): Desempenho de funções de estudo, planea-
mento e aplicação de métodos e processos de natureza técnica nos domínios relativos à gestão 
ambiental, designadamente nas matérias respeitantes à definição e implementação das políticas 
de compras públicas ecológicas, da ecoinovação e do ecodesign de produtos sustentáveis e na 
qualificação ambiental de técnicos designadamente no âmbito das competências verdes. Em par-
ticular, as funções definem -se pelas seguintes capacidades técnicas:

Apoio na discussão de propostas e da sua implementação ao nível nacional, comunitário e 
internacional das matérias referidas, incluindo a preparação de legislação nacional e demais docu-
mentos/ferramentas de apoio à implementação e elaboração de pareceres e respostas a solicitações 
de organismos públicos, privados e cidadãos;

Participação em grupos de trabalhos ao nível nacional, comunitário e internacional, relaciona-
dos com as matérias em causa.

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.

30 de novembro de 2022. — A Diretora do Departamento Financeiro e de Recursos Gerais, 
Marlene Diniz.
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