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Querying em T-SQL;
Desenho e implementação de soluções;
Administração de Microsoft SQL Server (Acessos, Backup/Restore 

de DBs, Otimização de DBs, etc.);
Conhecimentos em SQL Server Analysis Services (SSAS);
Conhecimentos em SQL Server Integration Services (SSIS);
Valorizamos conhecimentos em SQL Server Reporting Services 

(SSRS);
Conhecimentos de BI e PowerPivot.

4) Microsoft Dynamics CRM 2016
Conhecimentos de integração em implementações Dynamics CRM 

onPremise;
Conhecimentos das configurações do Dynamics CRM;
Gestão da Segurança;
Gestão das Entidades;
Configuração e personalização dos campos;
Criação e gestão de Soluções;
Personalização de views;
Implementação e gestão de workflows.

5) Monitorização Servidores — Web e SQL
Experiência em administração de IIS;
Análise e Melhoramento de Performance de Servidores Web;
Análise e Melhoramento de Performance de Servidores de SQL (Mi-

crosoft SQL Server).

Para a área de Equipamentos e Sistemas de Comunicação:
Administração de plataformas cloud como Windows Azure e Office365;
Tecnologias e plataformas de automação de infraestrutura;
Tecnologias e processos de disaster recovery;
Tecnologias e processos de backup e restore;
Valoriza-se experiência em gestão de equipamentos de rede e segu-

rança tais como Firewalls, Redes Wireless, rede CISCO e conhecimentos 
de Segurança e Networking na vertente de Sistemas (DHCP, DNS, VPN, 
Terminal Server, Routing e Switching);

Conhecimentos de Powershell;
Experiência sólida em administração, configuração, manutenção e 

resolução de problemas com Windows Server, Exchange Server, Active 
Directory, Hyper-V, SQL Server, SCCM;

Certificações Microsoft (preferencial);

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

30 de janeiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312065609 

 Aviso n.º 3523/2019

Pessoal desligado do serviço
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios 

dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna -se 
público, nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a cessação do contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do trabalhador 
Raul José Gomes Pereira, titular da carreira geral e categoria de Assis-
tente Operacional, posição remuneratória 7, nível remuneratório 7 da 
Tabela Remuneratória Única (TRU), a que corresponde a remuneração 
base mensal de 789,54€, por motivo de ser desligado do serviço, com 
efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2019.

O Vereador, com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

31 de janeiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312048331 

 Aviso n.º 3524/2019

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupa-
ção de um posto de trabalho não ocupado da carreira geral
 e categoria de técnico superior (medicina veterinária/saúde pú-
blica).
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, na sequência de apro-

vação do órgão executivo em reunião n.º 21/2018, de 28/11/2018 (deli-
beração n.º 355/2018), e por meu Despacho n.º 69/2019, de 22/01/2019, 
se encontra aberto procedimento concursal comum de recrutamento 
para ocupação de um posto de trabalho, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira 
geral e categoria de Técnico Superior (Medicina Veterinária/Saúde Pú-
blica) previsto e não ocupado no mapa de pessoal próprio do Município 
de Setúbal aprovado para o ano de 2019, pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar da data da publicação no Diário da República deste aviso, e nos 
termos seguintes:

a) Não existe reserva de recrutamento interna para ocupação dos 
postos de trabalho em causa nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º, 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril;

b) No que respeita à verificação de que não existe pessoal em situ-
ação de valorização profissional (requalificação), em cumprimento do 
previsto no n.º 1 do artigo 34 do anexo a que se refere o artigo 2.º da 
Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, que prevê um tipo de procedimento 
exclusivamente destinado ao recrutamento de pessoal em situação de 
valorização profissional (requalificação), de acordo com solução inter-
pretativa uniforme da Direção -Geral das Autarquias Locais (DGAL), de 
15 de maio de 2014, devidamente homologada por Despacho n.º 2556/
2014 -SEAP, de 10 de julho de 2014, do Senhor Secretário de Estado 
da Administração Pública, “As Autarquias Locais não têm de consultar 
a Direção -Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Pú-
blicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de requalificação”, com o perfil profissional 
pretendido, assumindo cada organismo a posição de entidade gestora da 
requalificação nas autarquias (EGRA) enquanto esta não se encontrar 
ainda constituída, o que é efetivamente aqui o caso;

c) O INA, enquanto entidade centralizada para constituição de reservas 
de recrutamento (ECCRC), também, ainda, não procedeu à publicitação 
de qualquer procedimento concursal para constituição de reservas de 
recrutamento, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 43.º 
e para os efeitos do n.º 1 do artigo 47.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril.

1 — Legislação aplicável: o presente procedimento rege -se pelo dis-
posto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (artigos 30.º, n.º 4, e 33.º), artigos 4.º, 
n.º 1, e 9.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e na 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

2 — Caracterização do posto de trabalho: Colaborar na execução das 
tarefas de inspeção e controlo higiossanitário das instalações para aloja-
mento de animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos 
comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, transfor-
mem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou 
produtos de origem animal e seus derivados; emitir parecer, nos termos 
da legislação vigente, sobre as instalações e estabelecimentos referidos 
na alínea anterior; elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação 
relativa ao movimento nosonecronológico dos animais; notificar de 
imediato as doenças de declaração obrigatória e adotar prontamente as 
medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veteriná-
ria nacional sempre que sejam detetados casos de doenças de carácter 
epizoótico; emitir guias sanitárias de trânsito; participar nas campanhas 
de saneamento ou de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária 
veterinária nacional do respetivo município; colaborar na realização 
do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário e ou 
económico e prestar informação técnica sobre abertura de novos esta-
belecimentos de comercialização, de preparação e de transformação de 
produtos de origem animal.

3 — Local de trabalho: o local de prestação de trabalho situa -se na 
área territorial do Município de Setúbal.

4 — Prazo de validade: O presente procedimento concursal é válido 
para o recrutamento e ocupação do posto de trabalho referido (um posto) 
e para constituição de reservas de recrutamento interna, ou seja para os 
efeitos do previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

5 — Requisitos de admissão:
5.1 — Requisitos gerais: Poderão candidatar -se indivíduos que até ao 

termo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas reúnam os 
seguintes requisitos definidos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, e que são os seguintes:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;


