
Apresentação de Candidaturas

Local: Câmara Municipal, Praça do Município, 522 -4815-013-Vizela 

Formalização da Candidatura: Procedimento concursal com vista ao recrutamento de 1 dirigente intermédio de 2º grau – 
chefe divisão de gestão financeira
  Torna-se público que nos termos do n.º 2 do art.º 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/1, na sua 
redação atual, aplicável à administração local pela Lei 49/2012, de 29/08, com as devidas 

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Vizela

1 Rua Dr. Alfredo Pinto, 42 4815397 VIZELA Braga                   
               

Vizela                   
              

Total Postos de Trabalho: 1

Código da Oferta: OE201810/0701

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Organismo Câmara Municipal de Vizela

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau

Área de Actuação:  gestão financeira

Remuneração: 2613,84

Sumplemento Mensal: 0.00 EUR

Conteúdo Funcional:
As previstas no artº 15º da Lei 49/2012, de 29-08 e as referidas nos artºs 16º e 
40º do Regulamento da Organização dos Serviços da Câmara Municipal de 
Vizela, publicado no Diário da República 2ª Série, n.º 98 de 22-05-2018.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Licenciatura em ciências económicas

Perfil:

Recrutamento nos termos do artº 12ºda Lei 49/2012, de 29-08.

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação Curricular e Entrevista Pública

Composição do Júri:

Composição do Júri - Presidente: Anabela Gonçalves Sousa Fernandes Moreira 
Lima- diretora do Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Guimarães;

1ª Vogal efetivo: Marisa Manuela Freitas Neto- Chefe da Divisão de 
Contabilidade e Tesouraria da Câmara Municipal de Guimarães, que substituirá a 
presidente do Júri nas suas faltas ou impedimentos;

2º Vogal efetivo: Vitor Fernando Silva Martins – Chefe de Divisão de Gestão dos 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de V. N. Famalicão.

1º Vogal suplente: Zeferino Joaquim Silva Araújo Pinheiro – Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, da Câmara Municipal de V. N. Famalicão;

2º Vogal suplente: António Joaquim Joaquim Oliveira Araújo Pinheiro – Chefe de 
Divisão de Gestão Urbanística, da Câmara Municipal de Vizela.

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: Não

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social: DR. 2ª série, n.º 201, 18-10-2018/JN
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Formalização da Candidatura:

alterações, na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 11/09/2018 e da 
Assembleia Municipal de 27/09/2018, respetivamente, se encontra aberto o procedimento 
concursal, com vista à seleção e provimento do cargo de direção intermédia 2º grau – chefe 
divisão de gestão financeira, durante 10 dias úteis,  a contar da publicitação do presente 
aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP).
1 – Cargo – Dirigente intermédio de 2º grau; 
2 – Recrutamento de: 1 chefe de divisão de gestão financeira, em regime de Comissão de 
Serviço;
3 - Área de atuação – Divisão de Gestão Financeira;
4 - Conteúdo funcional/funções exigidas – As previstas no artº 15º da Lei 49/2012, de 29-08
 e as referidas nos artºs 16º e 40º do Regulamento da Organização dos Serviços da Câmara 
Municipal de Vizela, publicado no Diário da República 2ª Série, n.º 98 de 22-05-2018;
5 – Requisitos de admissão:
5.1 - Trabalhador com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, com 
comprovada experiência de direção de equipas de trabalho, formação profissional adequada, 
capacidade de promover uma gestão orientada para resultados, de acordo com os objetivos 
gerais estabelecidos, orientar a sua atividade por critérios de qualidade, eficácia e eficiência, 
simplificação de procedimentos, cooperação, comunicação eficaz e aproximação ao cidadão, 
capacidade de liderar, motivar e empenhar os colaboradores para o esforço conjunto de 
melhorar e assegurar o bom desempenho e imagem do serviço, atitude pró-ativa e atuação 
por elevados padrões de conduta deontológica;
5.2 – Os definidos no artº 20º da Lei 2/004, de 15/01, na sua redação atual, aplicável à 
administração local pela Lei 49/2012, de 29/08, com as devidas alterações;
6 – Habilitações literárias – Licenciatura em Ciências Económicas;
7 – Remuneração Mensal - € 2.613,84;
8 - Métodos de seleção a utilizar:
8.1 - Os métodos de seleção a utilizar são a Avaliação Curricular, que visa avaliar as aptidões 
profissionais dos candidatos para o exercício de cargo dirigente para o qual o procedimento 
concursal é aberto, com base no respetivo currículo, tendo em conta a habilitação 
académica, formação profissional, experiência profissional geral e específica, e a Entrevista 
Pública, que visa avaliar e apreciar as características e os conhecimentos dos candidatos 
tendo em vista as exigências do cargo, sendo fatores a ponderar a qualidade da experiência 
profissional, interesses e motivações profissionais, sentido crítico, capacidade de liderança e 
de orientação de pessoas, capacidade de argumentação e de afirmação e capacidade de 
relacionamento;
8.2 – 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, constarão 
das atas de reunião do júri do concurso;
9 – Composição do Júri: Presidente: Anabela Gonçalves Sousa Fernandes Moreira Lima- 
diretora do Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Guimarães;
1ª Vogal efetivo: Marisa Manuela Freitas Neto- Chefe da Divisão de Contabilidade e 
Tesouraria da Câmara Municipal de Guimarães, que substituirá a presidente do Júri nas suas 
faltas ou impedimentos;
2º Vogal efetivo: Vitor Fernando Silva Martins – Chefe de Divisão de Gestão dos Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de V. N. Famalicão.
1º Vogal suplente: Zeferino Joaquim Silva Araújo Pinheiro – Chefe de Divisão Administrativa 
e Financeira, da Câmara Municipal de V. N. Famalicão;
2º Vogal suplente: António Joaquim Oliveira Araújo Pinheiro – Chefe de Divisão de Gestão 
Urbanística, da Câmara Municipal de Vizela.
10 – Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante 
preenchimento do formulário tipo, obrigatório, disponível na página electrónica da Câmara 
Municipal de Vizela – www.cm-vizela.pt (Recursos Humanos), que pode ser entregue 
pessoalmente, das 9h às 17h, ou enviado pelo correio com aviso de receção, para: Câmara 
Municipal de Vizela, Praça do Município, 522 – 4815-013 Vizela, até ao prazo fixado para as 
candidaturas;
10.1 - Não se aceitam candidaturas enviadas por via electrónica;
10.2 – Os requerimentos deverão ser acompanhados da seguinte documentação:
a) - Curriculum vitae, datado, assinado, onde conste a identificação completa, as habilitações 
académicas, a situação profissional, nomeadamente as funções que exerce ou tenha 
exercido, os respetivos períodos, a formação profissional, relevante para o cargo, com 
indicação da respetiva duração, bem como outros documentos/situações relevantes para o 
cargo e que possam influir na decisão do Júri;
 b) - Comprovativo das habilitações académicas;
 c) – Comprovativo das formações profissionais, mencionadas no curriculum vitae;
 d) - Declaração atualizada e autenticada, emitida pelo serviço ou organismo a que o 
candidato pertence e se encontra vinculado, onde conste o tipo de vínculo, as funções que 
exerce e a antiguidade na carreira/categoria;
 10.3 – Os candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal de Vizela ficam 
dispensados da entrega dos documentos mencionados nas alíneas b) e c), referidas no 
ponto 10.2;
11 – Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a 
sua situação descrita, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
Em cumprimento do disposto na alínea h) do artº 9º da Constituição da República 
Portuguesa, 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.
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Formalização da Candidatura:

Vizela, 18 de outubro de 2018
A vereadora dos Recursos Humanos-Drª Agostinha Freitas

Contacto: 253489630 - Recursos humanos

Data de Publicação 2018-10-18

Data Limite: 2018-11-02

Observações Gerais:

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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