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EDITAL Nº 37482 / 2021  

 
 

 

TIAGO JOAQUIM LOPES AFONSO, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS, COM 
COMPETÊNCIAS:  
FAZ SABER, nos termos do Regulamento do Programa de Hortas Comunitárias no Município 
de Elvas, publicado no Diário da República, 2ª Série nº 134, de 15 de julho de 2013, que se 
encontra aberto concurso para atribuição de dezasseis talhões das Hortas, em Elvas.-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - Objeto de Concurso 
O presente concurso tem por objetivo, a atribuição dos talhões das Hortas Comunitárias 
números 7, 20, 36, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 69, de acordo com a planta 
anexa, no âmbito do Regulamento do Programa de Hortas Comunitárias no Município de 
Elvas, publicado no Diário da República, 2ª Série nº 134, de 15 de julho de 2013. 
2 - Identificação do Concurso e consulta do Processo 
2.1 - O processo de concurso para atribuição de talhões das Hortas Comunitárias números 7, 
20, 36, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 69, encontra-se patente no 
Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos da Câmara Municipal de Elvas, 
onde pode ser examinado, durante as horas de expediente - das 9,00 às 16,30 horas - desde 
a data da publicação do respetivo edital/anúncio até ao dia e hora do término do prazo para 
apresentação das candidaturas. 
3 - Apresentação de Candidaturas 
3.1- Os interessados devem fazer a sua inscrição preferencialmente nos Paços do Concelho - 
Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos da Câmara Municipal de Elvas, 
em formulário adequado, elaborado pelos serviços, disponível para “download” no site da 
Câmara Municipal em www.cm -elvas.pt, ou em suporte papel no local atrás referido, a 
partir desta data e até às 16:30 horas do dia 12/11/2021. 
4-Seleção dos Horticultores Comunitários 
4.1- A seleção de candidatos será efetuada através de entrevista de Aptidão para o 
desenvolvimento das atividades em causa, a realizar pelo júri, designado pela Câmara e 
constituído pelos seguintes elementos: Técnica Superior Engª Sónia Prazeres Antunes, 
Assistente Técnica Anabela dos Reis Barreiros Fino e o Assistente Operacional Ricardo 
Manuel Conceição Martins. 
4.2- A listagem dos selecionados é aprovada pela Câmara Municipal de Elvas é colocada para 
consulta pública nos locais do costume, podendo haver recurso num prazo de 5 dias, da sua 
ordenação. 
4.3- A Câmara Municipal, apreciará as razões aduzidas pelo recorrente e emitirá deliberação, 
em reunião do Executivo, nos prazos estabelecidos na lei. 
4.4- Após a listagem definitiva a Câmara Municipal celebra com o Horticultor comunitário um 
acordo de utilização. 
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5 - Legislação Aplicável 
Em tudo o omisso no presente concurso observar-se-á o disposto no Regulamento do 
Programa de Hortas Comunitárias no Município de Elvas, publicado no Diário da República, 
2ª Série nº 134, de 15 de julho de 2013 e na restante legislação aplicável. 
 Para conhecimento geral se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume.------------------------------------------------------------------------------------ 
 Secretaria da Câmara Municipal, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano dois 
mil e vinte e um.  
 

O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL 
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