Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE201612/0016
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 de Obras
Remuneração: 2613,84
Sumplemento Mensal: 194.79 EUR
Conforme previsto no Mapa de Pessoal, nomeadamente, dirigir e coordenar os
setores e serviços de apoio em conformidade com as deliberações da Câmara
Municpal e ordens do respetivo Presidente; Superintender no pessoal afeto aos
Conteúdo Funcional: serviços; Controlar e acompanhar a fiscalização de obras municipais; Dirigir e
coordenar as obras executadas por administração direta; Coordenar a mobilidade
de pessoal e viaturas entre setores; Prestar todo o apoio técnico ao Presidente
da Câmara.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Licenciatura em Engenharia Civil
Experiência comprovada nas diversas áreas de atuação do cargo de direção em
causa, nomeadamente,rede viária , edifícios municipais, abastecimento de
águas, águas pluviais, esgotos,equipamentos coletivos, oficina e parque de
viaturas, armazém e serviço técnico; Experiência comprovada no exercício de
Perfil: 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 a concurso; formação
profissional nas áreas de atuação do cargo a prover; Licenciatura em Engenharia
Civil.
Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação Curricular e Entrevista Pública de Seleção
Presidente do Júri: Paulo Rui Carvalhinho Oliveira, Chefe da Divisão de Obras
Municipais, Abastecimento Público e Ambiente do Município da Lousã;
Vogais efetivas: Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho, Chefe da
Composição do Júri:
Divisão Administrativa e Financeira, e Helena Maria Veiga Gonçalves Bigares,
Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, ambas do Município de
Condeixa-a-Nova

Locais de Trabalho

Local Trabalho

Nº
Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Condeixa-aNova

1

Largo Artur Barreto

Código Postal

Distrito

Concelho

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 nº15240/2016, DR 2ª série , nº232, de 5/12 e Diário de Noticias de 06/12/2016
Social:

Apresentação de Candidaturas

Local: Município de Condeixa-a-Nova

1

Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Presidente da
Câmara de Condeixa-a-Nova, podendo ser entregues pessoalmente na Secção de Recursos
Humanos, durante o horário de expediente (das 9h00 às 12h30 e das 14h00às 17h30), 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 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 de 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) 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 2016-12-05
Data Limite: 2016-12-20
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:
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