
Código da Oferta: OE201805/1281

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Organismo Câmara Municipal de Valpaços

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 1ºgrau

Área de Actuação:

Traduz-se no exercício das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, em articulação com as competências estabelecidas 
para a unidade orgânica nuclear Departamento de Finanças e Património 
definidas no artigo 18.º do Anexo I do Regulamento da organização dos serviços 
municipais do Município de Valpaços(publicitado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 185, em 22 de setembro de 2015, na ulterior redação, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 68, em 6 de abril de 2018) competindo ao 
respetivo Diretor chefiar, coordenar, planificar e desenvolver de forma integrada 
as atividades técnico-financeiras e o funcionamento dos respetivos serviços, 
tendo em conta os recursos existentes; organizar todos os processos tendentes 
à elaboração dos planos, orçamentos, relatórios e contas de gerência; manter 
organizada a contabilidade; preparar e organizar os processos de alterações e 
revisões ao orçamento e opções do plano; controlar o movimento das verbas e 
comprovar o saldo das diversas contas; promover, organizar, contratar e 
executar todos os procedimentos de contratação pública cujo objeto seja a 
aquisição de bens e serviços; desenvolver as ligações funcionais/horizontais com 
todas as unidades orgânicas da Câmara Municipal; promover a execução das 
deliberações da Câmara Municipal referentes ao Departamento e contribuir para 
melhorar a eficácia e eficiência dos respetivos serviço; sem prejuízo de outras 
competências que lhe venham a ser cometidas no âmbito da regulamentação 
interna dos serviços e eventualmente as que lhe forem delegadas nos termos da 
lei

Remuneração: 2987,24

Sumplemento Mensal: 311.23 EUR

Conteúdo Funcional:

Traduz-se no exercício das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, em articulação com as competências estabelecidas 
para a unidade orgânica nuclear Departamento de Finanças e Património 
definidas no artigo 18.º do Anexo I do Regulamento da organização dos serviços 
municipais do Município de Valpaços(publicitado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 185, em 22 de setembro de 2015, na ulterior redação, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 68, em 6 de abril de 2018) competindo ao 
respetivo Diretor chefiar, coordenar, planificar e desenvolver de forma integrada 
as atividades técnico-financeiras e o funcionamento dos respetivos serviços, 
tendo em conta os recursos existentes; organizar todos os processos tendentes 
à elaboração dos planos, orçamentos, relatórios e contas de gerência; manter 
organizada a contabilidade; preparar e organizar os processos de alterações e 
revisões ao orçamento e opções do plano; controlar o movimento das verbas e 
comprovar o saldo das diversas contas; promover, organizar, contratar e 
executar todos os procedimentos de contratação pública cujo objeto seja a 
aquisição de bens e serviços; desenvolver as ligações funcionais/horizontais com 
todas as unidades orgânicas da Câmara Municipal; promover a execução das 
deliberações da Câmara Municipal referentes ao Departamento e contribuir para 
melhorar a eficácia e eficiência dos respetivos serviço; sem prejuízo de outras 
competências que lhe venham a ser cometidas no âmbito da regulamentação 
interna dos serviços e eventualmente as que lhe forem delegadas nos termos da 
lei.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Licenciatura

Perfil:

Além dos requisitos enunciados no ponto anterior, exige-se o seguinte perfil: 
competência e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e 
controlo, capacidade de liderança, espírito de iniciativa, capacidade de 
planeamento e organização e de gestão de motivações e comprovada 
experiência profissional na respetiva área de atuação do cargo de direção em 
causa.

Detalhe de Oferta de Emprego
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Apresentação de Candidaturas

Local: Município de Valpaços

Formalização da Candidatura: A candidatura deverá ser formalizada mediante requerimento dirigido ao Presidente da 
Câmara Municipal de Valpaços, Praça do Município, 5430-482 Valpaços, remetido por 
correio, registado com aviso de receção, até ao termo do prazo fixado (10 dias úteis a partir 
da data da publicação na Bolsa de Emprego Público), devendo ser instruída com a seguinte 
documentação, sob pena de exclusão:
a) Fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e contribuinte;
b) "Curriculum vitae", datado e assinado;
c) Certificado de Habilitações Literárias;
d) Declaração comprovativa do serviço em que o candidato se encontre a exercer funções 
públicas, em que conste a natureza da relação jurídica de emprego público, a 
carreira/categoria em que se encontra inserido, posição remuneratória que detém à presente 
data, atividade que executa e órgão ou serviço onde exerce funções, descrição do posto de 
trabalho que atualmente ocupa, antiguidade na categoria, na carreira e na função pública e, 
se for o caso, mencionar o tempo de serviço prestado em cargos dirigentes;
e) Certificados de formação profissional, apenas serão considerados os cursos e ações de 
formações frequentados adequadas às funções a exercer devidamente comprovadas.
Os candidatos que exerçam funções na Autarquia de Valpaços ficam dispensados de 
apresentar os documentos referidos nas alíneas c), d) e e) desde que os mesmos constem 
no processo individual.

Contacto: 278710130

Data de Publicação 2018-05-25

Data Limite: 2018-06-11

Observações Gerais:

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Valpaços

1 Paços do Concelho 5430469 
VALPAÇOS

Vila Real               
               

Valpaços               
                

Total Postos de Trabalho: 1

Métodos de Selecção a Utilizar:

Os métodos de seleção a aplicar no presente procedimento concursal serão a 
avaliação curricular e a entrevista pública, todos valorados de 0 a 20 valores. Os 
critérios de apreciação e ponderação de cada um dos métodos de seleção, bem 
como o sistema de classificação final, incluindo a respetiva fórmula classificativa, 
constam da ata do júri do respetivo procedimento concursal, sendo a mesma 
facultada aos candidatos sempre que solicitado.

Composição do Júri:

Presidente - Dr. Marcelo Caetano Delgado, Diretor de Departamento de 
Coordenação Geral do Município de Chaves;
Vogais efetivos: Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira, Diretor de Departamento 
de Administração Geral e Finanças do Município de Boticas; e Professor Doutor 
Ramiro Gonçalves, Primeiro Secretário Executivo da CIM do Alto Tâmega.

Requisitos Legais de Provimento: B - Os constantes no artigo 12º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto.

Podem apresentar candidatura os trabalhadores que reúnam os requisitos definidos no artigo 
20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atualizada, conjugado com o 
disposto no artigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, ou seja, trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, portadores de 
licenciatura adequada, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 
de direção, coordenação e controlo que reúnam seis anos de experiência profissional em 
funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma 
licenciatura, porquanto se trata de um cargo de direção intermédia de 1.º grau.

Requisitos de Nacionalidade: Não

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social:

Aviso n.º 7093/2018, publicado em Diário da República de 24/05/2018, e no Jornal 
"Público", página 4

Admitidos
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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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