Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE201502/0271
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Organismo Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau
Área de Actuação: Divisão Administrativa e Financeira
Remuneração: 2613,84
Sumplemento Mensal: 194.79 EUR
Conforme o previsto no Mapa de Pessoal, nomeadamente, dirigir o pessoal
integrado na divisão, para o que distribui, orienta e controla a execução dos
trabalhos dos seus colaboradores; organizar as atividades da divisão, de acordo
com os objetivos definidos e proceder à avaliação dos resultados alcançados;
Conteúdo Funcional:
promover a qualificação do pessoal da divisão; elaborar pareceres e informações
sobre assuntos da competência da divisão a seu cargo; promover a recolha de
indicadores periódicos da sua atividade para integração no sistema de controlo
municipal de gestão da qualidade e do ambiente.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Direito, Economia ou Gestão
Experiência comprovada nas diversas áreas de atuação do cargo de direção em
causa, nomeadamente Expediente, Arquivo e Modernização, Apoio aos Órgãos,
Águas, Taxas e Licenças, Execuções fiscais, Apoio Jurídico, Contraordenações,
Fiscalização, Informática, Tesouraria, Contabilidade, Património, Contratação
Pública, Aprovisionamento, Gestão de Stocks, Empreitadas e Recursos Humanos;
Perfil:
experiência comprovada no exercício de funções de dirigente e/ou de
coordenação na área de atividade do procedimento, preferencialmente em
autarquias locais; competência de liderança para o exercício de funções de
direção na área do concurso; formação profissional nas áreas de atuação do
cargo a prover; licenciatura em Direito, Economia ou Gestão
Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação Curricular e Entrevista Pública de Seleção
Presidente do Júri: Pedro Alexandre de Brito Marques Almeida Malta, Chefe da
Divisão Administrativa e Financeira do Município da Lousã;
Vogais efetivos: Ana Sofia Semedo Correia, Chefe da Divisão de Planeamento
Urbanístico do Municipio de Condeixa-a-Nova, que substituirá o Presidente do
júri nas suas faltas e impedimentos e Nuno José Campos Nogueira Cortez, Chefe
Composição do Júri:
da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro.
Vogal Suplente: José Miguel da Rosa Felgueiras, Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira do Município de Montemor-o-Velho.

Locais de Trabalho

Local Trabalho

Nº
Postos

Morada

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

Câmara Municipal
de Condeixa-aNova

1

Largo Artur Barreto

Condeixa-a-Nova

3150124
CONDEIXA-ANOVA

Coimbra

Condeixa-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: Sim
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação
Aviso n. 2169/2015, DR 2ª série, n.º 40, de 26/02 e Diário de Notícias de 27/02/2015
Social:

Apresentação de Candidaturas

1

Local: Município de Condeixa-a-Nova
Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Presidente da
Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, podendo ser entregues pessoalmente na Secção de
Recursos Humanos durante o horário de expediente (das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às
18h00) ou remetidas pelo correio, com registo e aviso de receção para Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova, Largo Artur Barreto, 3150-124 Condeixa-a-Nova, até ao termo do prazo
para a receção das candidaturas.
O requerimento de candidatura deve indicar o cargo a que se candidata e deverá ser
acompanhado, sob pena de exclusão:
a) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado pelo candidato, devendo ser
acompanhado por fotocópia simples dos documentos comprovativos dos factos aí referidos;
b) Fotocópias dos certificados de habilitações literárias e da formação profissional
relacionada com a área funcional do posto de trabalho a que se candidata (últimos 5 anos);
c) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato se encontra afeto, da qual conste a
categoria que detém, a natureza do vínculo, a antiguidade na categoria, na carreira e na
função pública, com indicação das áreas de atuação, designadamente, funções
desempenhadas e tempo de serviço respetivo;
d) Fotocópia do Bilhete de Identidade / NIF / Cartão de Cidadão;
e) Quaisquer outros elementos que o candidato considere relevantes para a apreciação do
seu mérito, ou que possam constituir motivo de preferência legal, os quais só serão tidos em
conta pelo júri se devidamente comprovados.
Contacto: 239949120

Data de Publicação 2015-02-27
Data Limite: 2015-03-12
Observações Gerais: As falsas declarações serão punidas nos termos da Lei.

Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

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

2

