
Apresentação de Candidaturas

Local: Praça da República, 2864-007 Moita

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
da  Moita

1 Praça da República 2860422 MOITA Setúbal                 
               

Moita                   
               

Total Postos de Trabalho: 1

Código da Oferta: OE201701/0263

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Organismo Câmara Municipal da  Moita

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 3ºgrau

Área de Actuação: Constantes na Deliberação nº 972/2016, publicada na 2ª série do DR nº 180 de 
06/08/2016

Remuneração: 2025,35

Sumplemento Mensal: 0.00 EUR

Conteúdo Funcional: As competências do cargo estão definidas no nº 4 da estrutura orgânica da 
Câmara Municipal, republicada na 2ª série do DR nº 7 de 10/01/2014.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Área de Recrutamento preferencial – Licenciatura em Antropologia

Perfil:

Nos termos do previsto no nº 2 do art.º 20º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada e republicada pela lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à 
administração local pela Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, conjugado com o nº 2 
da estrutura orgânica dos serviços do Município da Moita, republicada no Diário 
da Republica, 2ª serie nº 7 de 10 de janeiro de 2014, o recrutamento para os 
cargos de direção intermedia de 3º grau, é feito de entre trabalhadores com 
relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado, licenciados, 
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 
direção, coordenação e controlo, que reúnam 3 anos de experiência profissional 
em funções, cargos, carreiras e categorias para cujo exercício ou provimento 
seja exigível uma licenciatura. 

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação Curricular e Entrevista Pública

Composição do Júri:

Presidente- Dra. Maria Helena Vinagre Bento Santos, Diretora do Departamento 
de Assuntos Sociais e Cultura                 
Vogais efetivos -  Dr. António Manuel Palhas Jesus Pereira, Diretor do 
Departamento de Administração e Recursos Humanos e Dr.ª. Carla Ribeiro, 
Chefe da Divisão de Recursos Humanos, C. M. Barreiro.                   
Vogais suplentes – Dr.ª Maria Ana da Silva Miguel Judas, Chefe da Divisão de 
Cultura e Desporto e Dr. Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves, Chefe da 
Divisão de Recursos Humanos

Detalhe de Oferta de Emprego

Requisitos Legais de Provimento: C - Os constantes no artigo 12º e n.º 3 do art.º 4º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social: DR 2ª série nº 10 de 13/01/2017 e Jornal Correio da Manhã de 13/01/2017
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Formalização da Candidatura: A candidatura deverá ser formalizada mediante requerimento dirigido ao Presidente da 
Câmara Municipal da Moita disponível em www.cm-moita.pt. , entregue pessoalmente ou 
enviado por correio registado, até ao termo do prazo fixado, (10 dias úteis a contar da data 
da publicação na BEP), para a Divisão de Recursos Humanos sita na Praça da Republica, 
2864-007 Moita, com a indicação e prova do perfil e requisitos formais, devendo der 
instruída com a seguinte documentação:
 a) Fotocópia do documento autêntico ou autenticado comprovativo das habilitações 
literárias ou outro documento idóneo, legalmente reconhecido para o efeito;
b) Curriculum vitae devidamente datado, assinado e documentado;
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
d) Declaração devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo organismo ao qual o 
candidato se encontre a exercer funções publicas, onde conste, inequivocamente, a natureza 
da relação jurídica de emprego publico, a carreira/categoria onde se encontra inserido, 
posição remuneratória que detém à presente data, atividade que executa, as avaliações de 
desempenho dos últimos três anos, descrição do posto de trabalho que atualmente ocupa, 
antiguidade na carreira, categoria e na função publica.
Aos candidatos trabalhadores desta Autarquia não se lhe aplica a alínea d) e é-lhe 
dispensada a apresentação do documento a que alude a alínea a), desde que se encontre 
arquivado no respetivo processo individual.

Contacto: 210816839

Data de Publicação 2017-01-16

Data Limite: 2017-01-30

Observações Gerais: Observações gerais – Forma de provimento – Comissão de serviço pelo período de 3 anos, 
eventualmente renovável por iguais períodos, nos termos consignados no nº 9 do art.º 21º e 
no art.º 23º ambos da Lei nº 2/2004 de 15 de janeiro, alterada a republicada pela lei nº 
64/2011, de 22 de dezembro

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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