Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE201909/0415
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Organismo Câmara Municipal de Proença-a-Nova
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau
Área de Actuação: Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Desporto e Juventude
Remuneração: 2613,84
Sumplemento Mensal: 0.00 EUR
Traduz-se no exercício das competências definidas no art.º 15.º da Lei n.º
49/2012, de 29 de agosto, versão atualizada, conjugado com as competências
das respetivas Divisões constantes no Regulamento de Organização dos Serviços
Conteúdo Funcional:
Municipais, Estrutura e Competências, sem prejuízo de outras que lhe venham a
ser cometidas no âmbito da regulamentação interna dos serviços e,
eventualmente, as competências que lhe forem delegadas, nos termos da lei.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Licenciatura em Serviço Social
Os titulares deverão ser recrutados de entre trabalhadores com relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado previamente constituída que
reúnam pelo menos quatro anos de experiência profissional em funções, cargos,
carreiras ou categorias para cujo exercício seja exigível a licenciatura na área
pretendida.
O titular do cargo será recrutado de entre indivíduos com capacidade de
Perfil:
liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e
organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e
mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência
profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica.

Serão utilizados os seguintes métodos, a Avaliação Curricular e a Entrevista
Pública, todos valorados na escala de 0 a 20 valores.
A Avaliação curricular (AC) – visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos
para o exercício do cargo dirigente na área para a qual o procedimento é aberto,
com base na análise do respetivo currículo profissional.
A Entrevista Pública (EP) - visa avaliar numa relação interpessoal e de forma
objetiva e sistémica as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para
exercício do respetivo cargo através da comparação com perfil delineado e da
discussão da respetiva atividade curricular.
Métodos de Selecção a Utilizar: Os critérios de apreciação e ponderação de cada um dos métodos de seleção,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respetiva fórmula
classificativa, constam de ata de métodos de seleção, sendo a mesma facultada
aos candidatos sempre que solicitada.
Classificação Final (CF): A classificação final será expressa de 0 a 20 valores
tendo em consideração a seguinte fórmula:
CF = [(AC * 0, 5) + (EP * 0, 5)]
Em que:
AC = Avaliação Curricular
EP = Entrevista Pública
Presidente: Dr. Francisco José Alveirinho Correia, Diretor de Departamento de
Administração Geral da Câmara Municipal de Castelo Branco
Vogais: Dra. Teresa Maria de Jesus Antunes, Chefe de Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social da Câmara Municipal de Castelo Branco, que
Composição do Júri:
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Dr.ª Paula Cristina
Barata Joaquim Crisóstomo, Chefe de Divisão de Planeamento Coordenação
Estratégica e Ambiente da Câmara Municipal de Vila de Rei.

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº
Postos

Câmara Municipal 1
de Proença-a-Nova

Morada

Localidade

Largo Dr. Pedro da Fonseca

Código Postal

Distrito

6150518
Castelo Branco
PROENÇA-A-NOVA

Concelho
Proença-a-Nova

Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: B - Os constantes no artigo 12º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto.
Requisitos de Nacionalidade: Não
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação
Aviso (extrato) n.º 14672/2019 publicado no DR , 2.ª série e Jornal de Notícias
Social:

Apresentação de Candidaturas

Local: Câmara Municipal de Proença-a-Nova, Avenida do Colégio, 6150-401 Proença-a-Nova
Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente da
Câmara Municipal de Proença-a-Nova, podendo ser entregue pessoalmente, na Unidade dos
Recursos Humanos, dentro das horas normais de expediente, ou remetido pelo correio,
registado com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a Câmara
Municipal de Proença-a-Nova, sita na Avenida do Colégio, 6150-401 Proença-a-Nova. Só é
admissível a apresentação de candidaturas em suporte de papel, não sendo aceites
candidaturas entregues em suporte digital ou enviadas por correio eletrónico.
O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes documentos, sob pena de exclusão,
a) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias/profissionais e diplomas
de curso de formação profissional;
b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual conste a identificação pessoal,
habilitações literárias, experiência profissional, explicitando as tarefas desenvolvidas pelo
candidato ao longo da sua atividade profissional e respetivo tempo de permanência e a
indicação dos serviços onde tem exercido funções e quaisquer circunstâncias que possam
influir na apreciação do seu mérito ou constituir motivo de preferência legal, os quais,
todavia só serão tidos em consideração pelo Júri do procedimento concursal se devidamente
comprovadas, nomeadamente, através de fotocópias dos documentos comprovativos da
frequência das ações de formação.
c) Declaração, autenticada, emitida pelo serviço em que o candidato se encontra a exercer
funções públicas, da qual conste a modalidade da relação jurídica de emprego público, a
categoria e a antiguidade na mesma, bem como a antiguidade na carreira e na função
pública;
d) Declaração, autenticada, emitida pelo (s) serviço (s) em que os candidatos se encontrem,
ou se tenham encontrado vinculados, onde conste inequivocamente as funções/atividades
exercidas, bem como a duração das mesmas.
e) Outros documentos comprovativos das situações invocadas pelos candidatos e suscetíveis
de influírem na avaliação.
Os candidatos que exerçam funções ao serviço do Município de Proença-a-Nova ficam
dispensados de apresentar as fotocópias dos certificados, desde que os referidos
documentos se encontrem arquivados no respetivo processo individual.
Contacto: 274670000

Data de Publicação 2019-09-20
Data Limite: 2019-10-03
Observações Gerais: Nos termos do preceituado no n.º 13 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64 - A/2008, de 31 de dezembro, 3 B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, adaptado à administração local pela
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, o presente procedimento concursal é urgente e de
interesse público, não havendo lugar à audiência de interessados.

Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

2

Recrutados
Masculinos:

Femininos:

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

3

