
Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de  Oeiras

1 Largo Marquês de Pombal 2784501 OEIRAS Lisboa                  
               

Oeiras                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Código da Oferta: OE201508/0310

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Organismo Câmara Municipal de  Oeiras

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau

Área de Actuação: Divisão de Equipamentos Municipais

Remuneração: 2613,84

Sumplemento Mensal: 194.80 EUR

Conteúdo Funcional:

Para além das funções de conteúdo genérico definidas no n.º 1 do artigo 8.º da 
Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, na sua redação atual, abrange o exercício das 
competências previstas no artigo 53.º do Regulamento Orgânico dos Serviços do 
Município de Oeiras - Despacho n.º 5021/2014, publicado no Diário da 
República, 2ª Série, nº 69, de 8 de abril.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Engenharia Civil

Perfil:

Conhecimentos de metodologias de aplicação da estratégia para a prossecução 
das atribuições cometidas à unidade orgânica em causa e das atividades na sua 
dependência;
• Capacidade para orientar a sua atividade, respeitando os valores éticos e 
deontológicos do serviço público e do setor concreto em que se insere, 
promovendo um serviço de qualidade;
• Capacidade de organização, iniciativa, gestão, controlo e avaliação do 
desempenho e da eficiência da sua Unidade Orgânica, gerindo e otimizando com 
rigor os seus recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos; 
• Capacidade de liderança, comunicação, análise da informação, 
responsabilidade, sentido crítico, dinamização do trabalho em equipas e 
desenvolvimento de projetos, mobilizando os colaboradores para os objetivos do 
serviço e estimular a iniciativa e a responsabilização; 
• Capacidade para diagnosticar necessidades de mudança, equacionar soluções, 
aderir a novos processos de gestão e de funcionamento e apoiar ativamente a 
sua implementação;
• Bons conhecimentos e experiência na aplicação do SIADAP e de sistemas de 
controlo de assiduidade;
• Bons conhecimentos na área da contratação pública;
• Experiência em funções autárquicas na área do cargo a prover.

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação Curricular (50%) e Entrevista Pública (50%)

Composição do Júri:

Eng.ª  Maria Teresa Graça Dias, Chefe de Divisão de Gestão do Espaço Público e 
Infraestruturas Municipais da Câmara Municipal de Oeiras
Arq.ª Maria da Graça Carvalho de Sá Dantas, Chefe de Divisão de Estudos e 
Projetos da Câmara Municipal de Oeiras
Arq. João Luís dos Santos Guerreiro, Chefe de Divisão de Projetos de Edifícios da 
Câmara Municipal de Lisboa

Detalhe de Oferta de Emprego

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 
Social: Aviso (extrato) n.º 9370/2015/Jornal O Público
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Apresentação de Candidaturas

Local: Câmara Municipal de Oeiras, Largo Marquês de Pombal, 2784-501 Oeiras

Formalização da Candidatura: Os eventuais interessados deverão apresentar a sua candidatura no prazo de 10 (dez) dias 
úteis a contar da data da publicitação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), dirigida 
ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, podendo ser entregue pessoalmente, na 
Divisão de Gestão Organizacional – Expediente, da Câmara Municipal de Oeiras, ou remetida 
por correio através de carta registada com aviso de receção, para a Câmara Municipal de 
Oeiras, Largo Marquês de Pombal, 2784-501 Oeiras, até à data limite fixada no presente 
aviso. Na apresentação da candidatura através de correio registado com aviso de receção 
atende-se à data do respetivo registo.
A candidatura deverá ser apresentada mediante preenchimento do modelo de Requerimento 
e modelo Curriculum Vitae – Cargos de Direção, de utilização obrigatória, disponíveis na 
Divisão de Recursos Humanos ou 
em:http://www.cmoeiras.pt/MUNICIPIO/CONCURSOS/CONCURSORECURSOSHUMANOS/Pagi
nas/defaultPage.aspx, devidamente assinados, acompanhados, sob pena de exclusão, de 
fotocópia do certificado de habilitações, do documento de identificação e restantes 
comprovativos. 

Contacto: drh@cm-oeiras.pt

Data de Publicação 2015-08-25

Data Limite: 2015-09-08

Observações Gerais: Os candidatos serão notificados do resultado do concurso, não havendo lugar a audiência de 
interessados, nos termos do n.º 13 do artigo 21.º da Lei n.º2/2004, de 15 de janeiro, 
republicada pela Lei nº 64/2011 de 22 de dezembro e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 
de agosto.

Admitidos

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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