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 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso n.º 7546/2018

Abertura de procedimento concursal para recrutamento
de cargo de direção Intermédia de 2.º grau

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Póvoa de Lanhoso, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 20.º e do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 15 de janeiro, na sua 
atual redação, e Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, torna público que 
por seu despacho de 30 de abril de 2018, determinou a abertura 
de procedimento concursal para provimento do cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, para a Unidade Orgânica, Divisão de Gestão 
Financeira e Patrimonial.

O mencionado concurso será publicado na Bolsa de Emprego Público 
em www.bep.gov.pt, a partir da data de publicação do presente aviso e, 
na mesma constarão os requisitos formais de provimento, perfil exigido, 
métodos de seleção e composição do júri.

O prazo de candidatura é de 10 dias úteis a contar na publicitação na 
Bolsa de Emprego Público.

25 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Avelino Adriano 
Gaspar da Silva.

311377725 

 MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Aviso n.º 7547/2018

Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida, Presidente da Câmara 
Municipal de Valpaços, torna público que:

1 — Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezem-
bro, na sua redação ulterior, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, por Despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Valpaços, datado de 1 de fevereiro de 2018, foi 
determinada a abertura do procedimento concursal tendente ao pro-
vimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau — Divisão dos 
Espaços Verdes, sendo que, por deliberação em reunião ordinária da 
Câmara Municipal, de 5 de abril de 2018, e posteriormente em sessão 
ordinária da Assembleia Municipal, de 23 de abril de 2018, foi aprovada 
a constituição do respetivo júri.

2 — Forma de provimento: Nomeação em regime de comissão de 
serviço, pelo período de três anos, eventualmente renovável por iguais 
períodos de tempo.

3 — Área de atuação/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 flexível de 2.º Grau — Divisão dos Espaços Verdes definidas 
no artigo 15.º -A do Anexo II do Regulamento da organização dos ser-
viços 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 Chefe de Divisão coordenar 
a gestão, conservação e manutenção dos espaços verdes urbanos exis-
tentes a criar na cidade e nos aglomerados das freguesias do conce-
lho; assegurar o bom funcionamento, a manutenção e a conservação 
dos espaços verdes de gestão municipal, nomeadamente, parques e 
jardins; promover a construção e conservação de espaços verdes em 
meio urbano; coordenar as atividades de manutenção dos espaços 
verdes urbanos; assegurar a gestão dos espaços verdes e respetivos 
sistemas de rega a cargo do município; colaborar com as juntas de 
freguesia, na criação e preservação de espaços verdes; 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.

4 — Requisitos de Recrutamento: 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, con-
jugado 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 quatro 
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 2.º grau.

5 — Perfil exigido: 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.

6 — Local de trabalho: área do Município de Valpaços.
7 — Remuneração: No âmbito do procedimento concursal em refe-

rência encontra -se prevista a remuneração de (euro)2.613,85.
8 — Métodos de seleção: 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 procedi-
mento concursal, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre 
que solicitado.

9 — Formalização de candidaturas: A candidatura deverá ser for-
malizada mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 
Municipal de Valpaços, Praça do Município, 5430 -482 Valpaços, re-
metido 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 en-

contre 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.

10 — Composição do Júri:
Presidente — Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira, Diretor de De-

partamento de Administração Geral e Finanças do Município de Boticas; 
Vogais efetivos: Eng.º Inácio Morais, Dirigente do Município de Chaves 
e Arq.º Carlos Alberto Barros Costa Pinto, Chefe de Divisão do Ambiente 
e Urbanismo do Município de Vila Pouca de Aguiar.

11 — Tratando -se de um processo de seleção urgente e de interesse 
público que visa escolher um titular que melhor corresponda ao perfil 
pretendido, os candidatos serão notificados do resultado do concurso, 
não havendo lugar a audiência dos interessados, conforme estabelece o 
n.º 13 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação 
atualizada.

12 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

13 — O teor do presente aviso será publicitado na Bolsa de Em-
prego Público em www.bep.gov.pt até ao 3.º dia útil após a data da 
publicação do presente aviso no Diário da República e pelo prazo 
de 10 dias, bem como em órgão de imprensa de expansão nacional 
e no site do Município de Valpaços, em sintonia com o preceituado 
no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação 
atualizada.

23 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Amílcar Castro 
de Almeida.

311371406 


