
 

MUNICÍPIO DA MOITA 

Procedimento concursal por mobilidade interna, 

AVISO INTEGRAL 

l. - Torna-se público, nos termos e para os efeitos conjugados com o disposto nos artigos 30.º, 

n.ºs 1 a 4 e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, doravante designada por LTFP, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, conjugado com o disposto 

no art.º 11° da Portaria n.º233/2022 de 09 de setembro, que por meu despacho datado de 28-

10-2022, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação 

do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimentos concursais para 

mobilidade interna de 5 (cinco) postos de trabalho, da carreira/ categoria de Técnico Superior e 

1 (um) posto de trabalho, da carreira/ categoria de Assistente Técnico, previstos e não ocupados 

no Mapa de Pessoal do Município da Moita, para detentores de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, em várias áreas de trabalho, de acordo com as seguintes 

referências:  

Ref.ª A - l (um) posto de trabalho de Técnico Superior – na área de Arquitetura Paisagística/ 

Engenharia Biofísica/ Engenharia Florestal; 

Ref.ª B - l (um) posto de trabalho de Técnico Superior – na área de Engenharia Agronómica; 

Ref.ª C - l (um) posto de trabalho de Técnico Superior – na área de Arquitetura;  

Ref.ª D - l (um) posto de trabalho de Técnico Superior – na área de Informação Geográfica;  

Ref.ª E - l (um) posto de trabalho de Técnico Superior – na área de Engenharia Mecânica; 

Ref.ª F - l (um) posto de trabalho de Técnico Superior – na área de Direito; 

Ref.ª G - l (um) posto de trabalho de Assistente Técnico – na área de Contabilidade; 

2. - Local de trabalho: área do Município da Moita.  

3. - Descrição genérica das funções: as constantes no Anexo à LTFP a que se refere o n.º2 do 

respetivo artigo 88.º, às quais corresponde o grau 3 de complexidade funcional - "Funções 

consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. 

Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 



 
atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com 

responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. 

Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tornando opções de 

índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.".  

4. - Caracterização dos postos de trabalho de acordo com os respetivos Perfis de Competências:  

Ref.ª A - l (um) posto de trabalho de Técnico Superior - área de Arquitetura Paisagística, para o 

Gabinete de Espaços Verdes/Engenharia Biofísica/ Engenharia florestal - As funções a 

desempenhar no posto de trabalho a ocupar correspondem ao grau 3 de complexidade 

funcional, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 86.º, da LTFP nomeadamente competirá 

ao técnico da área de Arquitetura Paisagista exercer, com responsabilidade e autonomia técnica, 

ainda que com enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de natureza 

técnica e/ou científica inerentes à respetiva área de especialização e formação académica, 

visando fundamentar e preparar a decisão, incumbindo, genericamente: estudar e ordenar os 

diversos elementos do território e da paisagem de modo a garantir a permanência do equilíbrio 

ecológico e visual e tendo em consideração aspetos biológicos, estéticos, arquitetónicos, 

históricos, sociais, de qualidade de vida e de sustentabilidade dos espaços; analisar e emitir 

parecer sempre que solicitado, de projetos de arranjos exteriores; arquitetura paisagística e 

planos ambientais de recuperação paisagística, para auxiliar a tomada de decisão; projetar 

espaços e estruturas verdes, estudar o equipamento mobiliário e obras de arte a implementar 

e realizar estudos de integração paisagística; executar outras atividades de apoio geral ou 

especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

elaborar, autonomamente ou em equipa, pareceres e projetos, com diversos graus de 

complexidade e execução; articular as atividades com outros profissionais, de outras áreas; 

realizar o levantamento e georreferenciação de zonas verdes do Concelho, com atualização das 

suas áreas, identificação das espécies de árvores e seu estado fitossanitário; apoiar a gestão de 

áreas verdes e sua manutenção; acompanhar e fiscalizar espaços verdes públicos e privados de 

uso público, de serviços contratados pelo Município e acompanhar e fiscalizar empreitadas de 

obras públicas que envolvam a especialidade de arquitetura paisagística. 

Ref.ª B - l (um) posto de trabalho de Técnico Superior - área de Engenharia Agronómica, para o 

Gabinete de Espaços Verdes- As funções a desempenhar no posto de trabalho a ocupar 

correspondem ao grau 3 de complexidade funcional, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 



 
86.º, da LTFP, nomeadamente funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 

avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 

fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres 

e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral 

ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. 

Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 

superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, 

tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores: Apoio 

a aulas práticas e a ensaios para investigação nomeadamente nas áreas de viticultura, 

olivicultura, fruticultura, culturas arvenses e hortícolas; Resposta às solicitações diversas de 

outros serviços inerentes aos espaços verdes do Campus Tapada; técnico responsável de 

aplicação de Produtos fitofarmacêuticos. 

Ref.ª C- l (um) posto de trabalho de Técnico Superior - área do Arquitetura para o Departamento 

de Gestão e Valorização Territorial - As funções a desempenhar no posto de trabalho a ocupar 

correspondem ao grau 3 de complexidade funcional, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 

86.º, da LTFP, nomeadamente Atribuições/competências ou atividades a cumprir ou executar, 

conforme caracterização do posto de trabalho previsto no mapa de pessoal aprovado: Conceção 

e projeção de conjuntos urbanos, edificação, obras públicas e objetos, prestando a devida 

assistência técnica e orientação no decurso da respetiva execução; elaboração de informações 

relativas a processos na área da respetiva especialidade, incluindo o planeamento urbanístico, 

bem como sobre a qualidade e adequação de projetos para licenciamento de obras de 

construção civil ou de outras operações urbanísticas; colaboração na organização de processos 

de candidatura a financiamentos comunitários, da administração central ou outros; colaboração 

na definição das propostas de estratégia, de metodologia e de desenvolvimento para as 

intervenções urbanísticas e arquitetónicas; coordenação e fiscalização na execução de obras. 

Articula as suas atividades com os outros profissionais, nomeadamente nas áreas do 

planeamento do território, arquitetura paisagista, reabilitação social e urbana e engenharia; 

Ref.ª D - l (um) posto de trabalho de Técnico Superior - área de Informação Geográfica, para o 

Gabinete de Informação Geográfica - As funções a desempenhar no posto de trabalho a ocupar 

correspondem ao grau 3 de complexidade funcional, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 

86.º, da LTFP, nomeadamente manter e desenvolver o Sistema de Informação Geográfica do 

Município, em articulação com as restantes unidades orgânicas de forma a garantir, em 



 
permanência, dados atualizados para as decisões e intervenções da administração municipal, 

nomeadamente as previstas para o cumprimento da legislação em vigor;- Assegurar a gestão do 

software específico, em ambiente Desktop e servidor, em articulação com o Serviço de 

Tecnologias e Gestão de Informação;- Desenvolver análises SIG, através das ferramentas 

adequadas e programação SQL (PostGIS), apresentando resultados de forma clara e percetível;- 

Gerir, otimizar e monitorizar bases de dados geográficas com a gestão de utilizadores garantindo 

a segurança da informação municipal;- Proceder ao levantamento de necessidades de 

informação geográfica e de requisitos de aplicações SIG, junto dos serviços para 

desenvolvimento de projetos SIG dotados de toda a informação geográfica em ambiente SIG e 

metadados de acordo com as normas em vigor;- Promover ações de formação, em software SIG, 

dos utilizadores dos serviços e outras sessões de esclarecimentos;- Criar, gerir, configurar e 

monitorizar aplicações WEBGIS e aplicações móveis para recolha e disponibilização de 

informação georreferenciada;- Criar e acompanhar os processos de aquisição de bases 

cartográficas;- Validação da cartografia numérica, oficial/homologada, que serve de base a 

todos os trabalhos que envolvam localização espacial;- Promover e articular a partilha de 

informação geográfica relevante;- Elaborar um plano de trabalho para cada um dos temas de 

informação geográfica pelos quais está responsável;- Prestar apoio técnico na elaboração, 

acompanhamento e gestão de Instrumentos de Gestão Territorial, incluindo o Plano Diretor 

Municipal e outros estudos urbanísticos conducentes ao cumprimento da estratégia municipal, 

assegurando a sua integração no SIG Municipal.- Prestar apoio técnico na elaboração, 

acompanhamento e gestão de Instrumentos de Gestão Territorial, incluindo a elaboração de 

relatórios e peças desenhadas relativas à delimitação da Reserva Ecológica Nacional, Rede 

Hidrográfica, Reserva Agrícola Nacional, Domínio Hídrico, Cartas de Ordenamento, Cartas de 

Condicionantes;- Prestar apoio técnico no âmbito do urbanismo, em particular, atualização da 

georreferenciação de compromissos urbanísticos, levantamento e georreferenciação de dados 

relativos a processos urbanísticos;- Disponibilização da informação através de Web Services e 

promover a integração de serviços de dados geográficos externos, através de Web Services, que 

permitam a consulta de informação externa, em tempo real;- Elaborar respostas e pedidos de 

Informação Geográfica, elaborando as respetivas licenças de utilização geográfica.- Manipulação 

de imagens raster, transformação de coordenadas e conversão de ficheiros CAD;- Elaboração de 

Layouts para impressão de mapas, aplicação de simbologia, elaboração de formulários e 

relatórios;- Elaborar mapas temáticos a pedido de outros serviços;- Proceder a levantamentos 

de campo e georreferenciação, com carregamento das variáveis identificadas;- Garantir a 



 
manutenção evolutiva do geoportal de forma a facilitar a interação do munícipe com o 

município. 

Ref.ª E - l (um) posto de trabalho de Técnico Superior - área de Engenharia Mecânica, para a 

Divisão de Manutenção de Equipamentos e Instalações Municipais - As funções a desempenhar 

no posto de trabalho a ocupar correspondem ao grau 3 de complexidade funcional, nos termos 

da alínea c), do n.º 1, do artigo 86.º, da LTFP nomeadamente Exerce, com responsabilidade e 

autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de 

estudo, planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de 

natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de especialização e formação 

académica, que visam fundamentar e preparar a decisão; em virtude de ser detentor da 

qualidade de membro efetivo da respetiva ordem profissional legalmente aprovada, pode 

executar as tarefas e exercer as funções que sejam permitidas pelo normativo estatutário e/ou 

ético em vigor na mesma. Elaboração de pareceres, informações, estudos e analise de projetos 

das instalações mecânicas de AVAC; - Acompanhar obras de construção ou requalificação de 

edifícios, no que diz respeito às especialidades na área de engenharia mecânica; - Gerir e 

assegurar a manutenção permanente de meios de elevação, mecânicos e demais equipamentos 

do Município  (elevadores, AVAC, AQS, painéis solares, caldeiras, termoacumuladores, sistemas 

de bombagem e hidropressoras, etc); - Elaborar os planos de manutenção preventiva para 

equipamentos municipais com o objetivo de garantir o seu correto funcionamento e reduzir os 

custos de utilização, através de uma melhor gestão das instalações e equipamentos; - Promover 

a elaboração dos programas de concursos e respetivos cadernos de encargos, para a 

manutenção de equipamentos, garantido uma adequada definição das especificações dos 

serviços e uma correta definição das condições técnicas; - Analisar e propor soluções de 

manutenção corretiva visando restabelecer as condições iniciais dos sistemas, componentes e 

restantes elementos dos equipamentos, sempre que ocorra falha que possa afetar a 

funcionalidade do edifício; - Garantir a realização das inspeções periódicas em instalações 

técnicas, de modo a cumprir os prazos legais obrigatórios e a sua segurança e correta utilização; 

-Desenvolve e realiza outras atividades e tarefas que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, 

para as quais detenha a formação profissional adequada. 

Ref.ª F – l (um) posto de trabalho de Técnico Superior - área de Direito para o Gabinete Serviço 

de Jurídicos e Contraordenações - As funções a desempenhar no posto de trabalho a ocupar 

correspondem ao grau 3 de complexidade funcional, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 



 
86.º, da LTFP nomeadamente Exercer funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 

que fundamentem e preparem uma decisão; Elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de 

apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos 

órgãos e serviços de outras unidades orgânicas; Proceder a pareceres e prestando suporte 

jurídico transversal no âmbito das atribuições da unidade orgânica, nomeadamente, 

Interpretação e aplicação da legislação na área do direito administrativo; produção de normas 

e regulamentos internos; As funções a exercer carecem de responsabilidade e autonomia 

técnica, tomando opções de índole técnica dentro da sua especialidade, enquadradas por 

diretivas ou orientações superiores e nomeadamente, apoiando na elaboração de processos de 

aquisição/empreitada ao abrigo do Código da Contratação Pública; acompanhando e dando a 

sequência atempada ao correto desenvolvimento dos aludidos procedimentos de contratação 

pública e apoiando na avaliação das suas vicissitudes. 

Ref.ª G – l (um) posto de trabalho de Assistente Técnico - área de contabilidade, para a Divisão 

de Gestão Financeira - As funções a desempenhar no posto de trabalho a ocupar correspondem 

ao grau 2 de complexidade funcional, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 86.º, da LTFP 

nomeadamente organizar e classificar os documentos contabilísticos; Garantir a correta 

contabilização e o registo de cabimentos e compromissos, no âmbito das operações 

contabilísticas; Garantir a integração das faturas recebidas no circuito de validação e proceder 

à sua contabilização; Processamento de faturas, gestão de contas correntes de fornecedores e 

atendimento a fornecedores; Desempenho de tarefas ao nível da Gestão da Receita Orçamental 

- processamento mensal das rendas comerciais, de receitas de Operações de Tesouraria e 

Orçamentais; Produção de informação financeira e orçamental básica (no âmbito da execução 

do orçamento da receita e da despesa); Preparação e classificação de documentação associada 

a pedidos de pagamento no âmbito de candidaturas a Fundos Comunitários; Preparação de 

declarações de índole fiscal. 

4.1. - A descrição das funções referidas no ponto Caracterização dos Postos de Trabalho / Perfis 

de Competências não prejudica a atribuição, ao trabalhador, de funções não expressamente 

mencionadas, que lhes sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais, o mesmo, detenha 

qualificação profissional adequada e que não impliquem desvalorização profissional, nos termos 

do n.º 1 do artigo 81.° da LTFP.  



 
5. - Para efeitos do disposto nos artigos 16.º e 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

dezembro, na sua redação atual, declara-se que a Área Metropolitana de Lisboa (AML), 

enquanto entidade gestora da requalificação nas Autarquias Locais (EGRA), ainda não procedeu 

à constituição da EGRA para os seus Municípios, e que o Município da Moita não assume a 

posição de EGRA, por não existirem trabalhadores em situação de valorização profissional. 

6. - Determinação do Posicionamento remuneratório: De acordo com a posição e nível 

remuneratórios detidos no organismo de origem; 

7. - Requisitos de admissão ao procedimento: Podem candidatar-se trabalhadoras/es 

detentoras/es com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, integrados 

na carreira/categoria de Técnico Superior;  

8. – Habilitações Literárias exigido para as referências:  

Refª A- Licenciatura em Engenharia, Arquitetura Paisagística/ Engenharia Biofísica/ Engenharia 

Florestal 

Refª B) Licenciatura em Engenharia Agronómica 

Refª C) Licenciatura em Arquitetura 

Refª D) Licenciatura em Informação Geográfica, Licenciatura em Geoespacial, Licenciatura em 

Geografia, Licenciatura em Engenharia Topográfica, Licenciatura em Planeamento e Gestão do 

Território, Licenciatura em Urbanismo, Licenciatura em Geografia e Planeamento Regional, 

outras Licenciaturas com especialização em Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

Refª E) Licenciatura em Engenharia Mecânica  

Refª F) Licenciatura em Direito 

Refª G) 12º ano  

9. - Forma, prazo, local, endereço e documentação para apresentação de candidaturas:  

9.1. - As candidaturas deverão ser remetidas à Divisão de Pessoal, Recrutamento e Formação/ 

Serviço de Recrutamento e Formação, através do endereço servico.recfor@cm-moita.pt : 

a) Formulário de candidatura disponível em Formulários - CM Moita (cm-moita.pt), 

devidamente preenchido;  
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b) Curriculum vítae, detalhado e assinado, do qual deve constar a identificação pessoal, 

habilitações literárias e profissionais, formação profissional e experiência profissional, com a 

indicação das funções com maior interesse para o posto de trabalho a que se candidata e 

quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever apresentar, por serem relevantes 

para a apreciação do seu mérito. A não entrega do curriculum vitae é motivo de exclusão;  

c) Declaração autenticada, emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato pertence, da qual 

conste a modalidade de vínculo de emprego público de que é titular, a carreira e categoria, a 

posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado, as atividades que se encontra a 

exercer com descrição detalhada das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de trabalho 

que ocupa e a respetiva antiguidade na função pública, carreira e categoria, bem como, a 

avaliação de desempenho com a respetiva menção qualitativa e quantitativa, obtida no último 

biénio avaliado em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade 

idênticas às do posto de trabalho a ocupar, ou se for o caso, declaração comprovativa de que o 

candidato não foi avaliado nesse período com indicação do respetivo motivo, quando aplicável.  

10 - Método de seleção para todas as Ref.ªs: em conformidade com o disposto no artigo 36.º da 

LTFP, conjugado com a alínea a) do artigo 6.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 

republicada como anexo à Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, será aplicado o método de 

seleção Entrevista Profissional de Seleção, sendo apenas convocados para o mencionado 

método os candidatos que preencham os requisitos de admissão mencionados no presente 

aviso. 

10.1 - Entrevista Profissional de Seleção (EPS): 

A Entrevista Profissional de Seleção visa avaliar, de uma forma objetiva e sistemática, a 

experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação 

estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 

capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. 

A classificação a atribuir a cada parâmetro de avaliação resulta de votação nominal e por 

maioria, sendo o resultado final expresso numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às 

centésimas e resultará da média aritmética simples das classificações obtidas na avaliação dos 

seguintes parâmetros: 

A – Perfil para a função; 

B – Motivação e interesse para a função; 



 
C – Competência comunicacional; 

D – Sentido crítico; 

E – Conhecimentos especializados. 

Cada parâmetro será valorado de acordo com os seguintes níveis classificativos: 

Elevado - 20 valores; 

Bom - 16 valores; 

Suficiente - 12 valores; 

Reduzido - 8 valores; 

Insuficiente - 4 valores. 

E de acordo com a seguinte fórmula: 

EPS = (A + B + C + D + E) / 5 

11. - A Ordenação Final dos candidatos que completem o procedimento, com aprovação no 

método de seleção aplicado, será expressa numa escala de 0 a 20 valores, em resultado da média 

aritmética simples, ponderada da classificação quantitativa obtida no método de seleção. 

12. - Serão excluídos os candidatos que não compareçam ao método de seleção, bem como os 

que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores. 

13. - Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 233/2022, na redação atual, 

o Júri deliberou que a verificação da reunião dos requisitos de admissão é efetuada aquando da 

admissão ao procedimento. 

14. - Os candidatos admitidos serão convocados através de notificação do dia, hora e local para 

realização do método de seleção, nos termos previstos no artigo 6.º da Portaria n.º 233/2022, 

na redação atual. 

15. - A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação, será disponibilizada 

na página eletrónica do município em Mobilidade Interna - CM Moita (cm-moita.pt). 

16. - Composição do júri: 

Ref.ª A -Presidente: Maria da Conceição Grave Ribeiro, Diretora do Departamento de 

Administração Geral (DAG); Vogais efetivos: Rute de Fátima Lopes Ferreira Alves, Coordenadora 

do Gabinete de Espaços Verdes, e Vânia Patrícia dos Santos Assunção Fernandes, Técnica 

https://www.cm-moita.pt/municipio/camara-municipal/recursos-humanos/mobilidade-interna


 
Superior (DPRF); Vogais suplentes: Constança Maria Benedito Andrez, Técnica Superior (GEV) e 

Pedro Manuel Oliveira Santos, Técnico Superior (DPRF). 

A Presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pela primeira vogal efetiva. 

Ref.ª B - Presidente: Maria da Conceição Grave Ribeiro, Diretora do Departamento de 

Administração Geral (DAG); Vogais efetivos: Rute de Fátima Lopes Ferreira Alves, Coordenadora 

do Gabinete de Espaços Verdes (GEV), e Vânia Patrícia dos Santos Assunção Fernandes, Técnica 

Superior (DPRF); Vogais suplentes: Constança Maria Benedito Andrez, Técnica Superior (GEV) e 

Pedro Manuel Oliveira Santos, Técnico Superior (DPRF). 

A Presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pela primeira vogal efetiva. 

Ref.ª C- Presidente: Maria da Conceição Grave Ribeiro, Diretora do Departamento de 

Administração Geral (DAG); Vogais efetivos: Diogo Andersen de Albuquerque d'Orey, Chefe da 

Divisão de Obras, Estudos e Projetos (DOEP), e Vânia Patrícia dos Santos Assunção Fernandes, 

Técnica Superior (DPRF); Vogais suplentes: Constança Maria Benedito Andrez, Técnica Superior 

(GEV) e Pedro Manuel Oliveira Santos, Técnico Superior (DPRF). 

 A Presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro vogal efetivo. 

Ref.ª D- Presidente: Maria da Conceição Grave Ribeiro, Diretora do Departamento de 

Administração Geral (DAG); Vogais efetivos: Carla Sofia Paiva Martins, Coordenadora do 

Gabinete de Informação Geográfica (GIG), e Pedro Manuel Oliveira Santos, Técnico Superior 

(DPRF); Vogais suplentes: Rita Susana da Silva Guimarães Neves e Sá, Chefe da Divisão de Gestão 

Territorial e Ambiente (DGTA) e Vânia Patrícia dos Santos Assunção Fernandes, Técnica Superior 

(DPRF) 

A Presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pela primeira vogal efetiva. 

Ref.ª E- Presidente: Maria da Conceição Grave Ribeiro, Diretora do Departamento de 

Administração Geral (DAG); Vogais efetivos: Paula Graciete Raimundo Branco, Chefe da Divisão 

de Manutenção de Equipamentos e Instalações Municipais (DMEIM), e Pedro Manuel Oliveira 

Santos, Técnico Superior (DPRF). Vogais suplentes:  Luis Filipe da Silva Almeida, Técnico Superior 

(DMEIM) e Vânia Patrícia dos Santos Assunção Fernandes, Técnica Superior (DPRF).   

A Presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pela primeira vogal efetiva. 

Ref.ª F – Presidente: Maria da Conceição Grave Ribeiro, Diretora do Departamento de 

Administração Geral (DAG); Vogais efetivos: Ângela Mendes da Silva, Técnica Superior (GSJC), e 



 
Vânia Patrícia dos Santos Assunção Fernandes, Técnica Superior (DPRF); Vogais suplentes: 

Constança Maria Benedito Andrez, Técnica Superior (GEV) e Pedro Manuel Oliveira Santos, 

Técnico Superior (DPRF). 

A Presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pela primeira vogal efetiva. 

Ref.ª G – Presidente: Maria da Conceição Grave Ribeiro, Diretora do Departamento de 

Administração Geral (DAG); Vogais efetivos: Jorge Humberto Noé Quinteiro Goncalves, Chefe da 

Divisão de Gestão Financeira (DGF), e Pedro Manuel Oliveira Santos, Técnico Superior (DPRF); 

Vogais suplentes:  Ana Maria Raposo Batista, Coordenadora Técnica (DGF) e Vânia Patrícia dos 

Santos Assunção Fernandes, Técnica Superior (DPRF). 

A Presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro vogal efetivo. 

17. - Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da LTFP e alíneas b) e c) do n.º 1 e n.º 

3 do artigo 11.º da Portaria, os presentes procedimentos, serão publicitados: a) Na Bolsa de 

Emprego Público (BEP), por publicação integral; b) Na página eletrónica desta Autarquia, em 

Mobilidade Interna - CM Moita (cm-moita.pt), por publicação integral, disponível para consulta 

a partir da data da presente publicação na BEP. 

18. - O Despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de março, dispõe que: "Em cumprimento da 

alínea h) do artigo 9º da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública, 

enquanto entidade empregadora, promove ativamente 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.".  

19. - Política de Privacidade e Tratamento de Dados: O Município da Moita informa que, de 

acordo com a Política de Privacidade, os dados pessoais recolhidos são necessários, única e 

exclusivamente, para a tramitação do procedimento concursal referido no presente aviso, em 

cumprimento com a Portaria. O tratamento desses dados respeitará a legislação em vigor em 

matéria de proteção de dados pessoais.  

20. – Quaisquer esclarecimentos adicionais relativos a estes procedimentos concursais serão 

prestados, todos os dias úteis, das 09h30 às 17h00, pelo Serviço de Recrutamento e Formação, 

através do endereço servico.recfor@cm-moita.pt ou através do 212806700. 

21. - Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se as normas constantes da 

legislação atualmente em vigor.  

https://www.cm-moita.pt/municipio/camara-municipal/recursos-humanos/mobilidade-interna
mailto:servico.recfor@cm-moita.pt


 
Moita, 07 de novembro de 2022 — O Presidente da Câmara Municipal da Moita, Carlos Edgar 

Rodrigues Albino 

 

 


