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Detalhe de Oferta de Emprego

Código da Oferta:
OE201908/0717
Tipo Oferta:
Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado:
Activa
Nível Orgânico:
Câmaras Municipais
Orgão/Serviço:
Câmara Municipal de Barcelos
Regime:
Cargos não inseridos em carreiras
Cargo:
Direcção Intermédia de 2ºgrau
Área de Actuação:
Divisão do Gabinete de Apoio Técnico
Remuneração:
2613,84 EUR
Suplemento Mensal:
194,80 EUR
Conteúdo Funcional:
Divisão do Gabinete Técnico, previsto no Regulamento Orgânico do Município publicado por
Despacho n.º 5119/2015, no Diário da República, 2.º série, n.º 94, de 15/05.
Habilitação Literária:
Licenciatura

Descrição da Habilitação:
Licenciatura adequada
Perfil:
Posse de uma licenciatura; experiência profissional comprovada no desempenho de funções
na área de atuação da unidade orgânica; capacidade de liderança e motivação dos seus
colaboradores, de forma a garantir a prossecução das atribuições cometidas ao respetivo
serviço; aptidão para a promoção de uma gestão orientada para resultados, aplicando
metodologias de planeamento, controlo e avaliação; desempenho orientado para o reforço da
qualidade, de eficácia e eficiência dos serviços e para a valorização profissional dos
trabalhadores. Formação profissional adequada à área funcional do cargo a ocupar.
Métodos de Seleccção a Utilizar:
Avaliação Curricular: serão avaliadas as aptidões profissionais dos candidatos para o exercício
de um cargo dirigente, através da ponderação dos seguintes fatores: Experiência profissional
(sendo ponderado o desempenho efetivo de funções na área de atividade para que o
procedimento concursal se encontra aberto, avaliado, designadamente, pela sua natureza e
duração e experiência profissional específica); e Formação profissional (sendo ponderadas as
ações de formação bem como a participação em congressos, seminários, colóquios e palestras
e outras ações de aperfeiçoamento profissional relacionadas com o exercício do cargo a que
concorre).
Entrevista profissional de seleção pública: terá por objetivo avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos, por comparação com o perfil de exigências da função a desempenhar, sendo
objeto de apreciação, entre outros, a expressão e fluência verbais, sentido crítico, motivação
e interesse pela função, capacidade de iniciativa, liderança e responsabilidade, e
qualificação e perfil para o cargo.
Composição do Júri:
Presidente: Prof. Doutora Sara Maria Pires Leite da Silva, Docente Universitária;
Vogais efetivos: Dr.ª Ana Maria do Rio Vila-Chã, Diretora de Departamento de Administração,
Coesão Social e Saúde Pública, e Dr.ª Maria Fernanda Maia Areia Ferreira, Diretora de
Departamento Financeiro;
Vogais suplentes: Dr.ª Filipa Alexandra Maia Lopes, Diretora de Departamento de Cultura,
Turismo, Juventude e Desporto, e Dr.ª Lia Mara Campos Carvalho, Chefe de Divisão de
Recursos Humanos.
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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 Nacionalidade:
Sim
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação Social:
DR 2ª Série nº 163 / 0 de 27.08.2019

Apresentação de Candidaturas
Local:
Município de Barcelos
Formalização da Candidatura:
As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento dirigido ao Presidente da
Câmara, com indicação do concurso e respetiva referência constante deste aviso, e entregue
no Balcão Único do Município, durante as horas normais de expediente, ou remetido pelo
correio, com aviso de receção, até ao termo do prazo fixado. Os requerimentos deverão ser
acompanhadas dos seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae detalhado e documento com fotocópias dos documentos comprovativos
da frequência das ações de formação;
b) Cópia do certificado de habilitações literárias;
c) Declaração devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo organismo ao qual o
candidato pertença, onde conste inequivocamente a natureza do vínculo, a carreira, o tempo
de serviço detido na carreira e função pública e ainda a descrição funcional com
especificação das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de trabalho que ocupa;
d) fotocópia do cartão de cidadão/ bilhete de identidade e/ou cartão de identificação fiscal.
Contacto:
253809600
Data de Publicitação:
2019-08-27
Data Limite:
2019-09-10
Observações Gerais:
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Voltar ao topo(https://www.bep.gov.pt/pages/oferta/Procedimento_Detalhes_Dirigentes.aspx?
idOferta=69630#)

Voltar

Entidade gestora
Desenvolvimento e apoio técnico

Ofertas
Pesquisar Oferta(https://www.bep.gov.pt/pages/oferta/Oferta_Pesquisa_basica.aspx)
Pesquisar Resultados(https://www.bep.gov.pt/pages/oferta/Pesquisa_Resultados.aspx)
Listar Oferta Dirigentes Superiores(https://www.bep.gov.pt/pages/CReSAP/CReSAP_Pesquisa.aspx)
Formulários

Bolsa de Emprego Público
Diploma(https://www.bep.gov.pt/pages/SobreBep/Diploma.aspx)
Objetivos(https://www.bep.gov.pt/pages/SobreBep/Objectivos.aspx)
Funcionalidades(https://www.bep.gov.pt/pages/SobreBep/Funcionalidades.aspx)
Acessibilidade(https://www.bep.gov.pt/pages/Acessibilidade.aspx)
Entidade Gestora(https://www.bep.gov.pt/pages/SobreBep/EntidadeGestora.aspx)

Links Úteis
Oportunidades na UE
Eures(https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pt)
EPSO(https://epso.europa.eu/home_pt-pt)
Carreiras Internacionais(http://www.carreirasinternacionais.eu/)
Org. Int. do Trabalho(https://erecruit.ilo.org/)
OCDE(http://www.oecd.org/careers/)
Netemprego (IEFP)(http://www.netemprego.gov.pt/)
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