Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE202102/0414
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Organismo Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau
Área de Actuação: Divisão de Planeamento e Apoio ao Desenvolvimento Económico
Remuneração: 2621,68
Sumplemento Mensal: 195.37 EUR
Traduz-se no exercício das competências definidas no artigo 15.º da Lei n.º
49/2012, de 29 de agosto em articulação com as atribuições estabelecidas para
aquela Divisão no Regulamento de Organização dos Serviços Municipais
Conteúdo Funcional: publicado no Diário da República, 2.ª série, nº 105 de 31 de maio de 2019, e no
desempenho das funções genericamente previstas pelo n.º 2 do artigo 8.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22
de janeiro.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Licenciatura adequada
Titulares de uma relação jurídica de emprego público nas modalidades de
nomeação ou de contrato por tempo indeterminado, licenciados, dotados de
competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção,
Perfil:
coordenação e controlo, que reúnam quatro anos de experiência profissional em
funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja
exigível uma licenciatura.
Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e entrevista pública.
Presidente: Rafael Francisco Lobato Rodrigues, Chefe de Divisão do
Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de Évora;
1º Vogal Efetivo: Paulo Alexandre Neves Martinho Neto, Professor Auxiliar c/
agregação do Departamento de Economia da Universidade de Évora;
Composição do Júri: 2º Vogal Efetivo: Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral
e Financeira;
Vogal Suplente: Manuel André Piteira Espenica, 1º Secretário da Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central.

Locais de Trabalho

Local Trabalho

Nº
Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Montemor-oNovo

1

Largo dos Paços do
Concelho

Código Postal

Distrito

Concelho

7050127
MONTEMOR-ONOVO

Évora

Montemor-o-Novo

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 3067/2021 - Diário da República n.º 34/2021, Série II de 2021-02-18
Social:

Apresentação de Candidaturas

Local: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, Largo dos Paços do Concelho, 7050 - 127
Montemor-o-Novo

1

Formalização da Candidatura: Os/as candidatos/as deverão formalizar as suas candidaturas até ao fim do prazo de 10 dias
úteis contados a partir da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), mediante
requerimento dirigido ao/à Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, Largo dos
Paços do Concelho, 7050 - 127 Montemor-o-Novo, entregue pessoalmente na Unidade
Orgânica de Administração Geral, das 09:00 às 16:30 horas ou enviado por correio registado
com aviso de receção, devendo nele constar os seguintes elementos: identificação completa
do candidato, ou seja, nome completo, estado civil, profissão, data de nascimento,
nacionalidade, número e data de validade do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão,
Número de Identificação Fiscal, residência completa incluindo o código postal, contacto
telefónico e endereço de correio eletrónico, caso exista, habilitações académicas, categoria
profissional, serviço e local onde desempenha funções e identificação do procedimento
concursal a que se candidata.
O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do certificado de habilitações académicas;
b) Fotocópia dos certificados de formação profissional mencionada no currículo;
c) “Curriculum Vitae”, detalhado e devidamente datado e assinado, identificando,
nomeadamente, a experiência profissional, funções, atividades e responsabilidades
exercidas, com os documentos comprovativos dos factos nele alegados;
e) No caso de os/as candidatos/as não pertencerem ao serviço a que corresponde o cargo
posto a concurso, deverão apresentar, obrigatoriamente, declaração passada e autenticada
pelo serviço a que se encontrem vinculados, da qual conste, de forma inequívoca, a
existência e natureza do vínculo à função pública, a categoria detida, o tempo de serviço na
categoria e/ou carreira e na função pública, tarefas e responsabilidades por este exercidas e
o tempo correspondente ao seu exercício, conforme previsto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.
Contacto: 266898100

Data de Publicação 2021-02-18
Data Limite: 2021-03-04
Observações Gerais: Nos termos do preceituado no nº 13 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pelo artigo 7º da Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro, o presente procedimento
concursal é urgente e de interesse público, não havendo lugar à audiência de interessados.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9º da Constituição, a Administração Pública,
enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.
O aviso integral pode ser consultado na página eletrónica do Município de Montemor-o-Novo
em: www.cm-montemornovo.pt.
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