
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201911/0176

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Vizela

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A remuneração mensal a atribuir corresponderá à auferida na carreira/categoria 
no serviço de origem.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Consultas de psicologia à população;consultas de psicologia no domicílio para 
população com limitações temporárias ou permanentes; desenvolvimento de 
ações no âmbito  da Igualdade de Género/violência doméstica; dinamização e 
organização do Banco Local de Voluntariado de Vizela; colaboração com a CPCJ 
Vizela; exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe 
são cometidas por lei, por despacho, deliberação ou determinação superior.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: Nomeação definitiva

CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Psicologia

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências Sociais Psicologia

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

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Relação jurídica: os candidatos devem ser detentores de uma relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, integrados 
na carreira de técnico superior;
Habilitação Académica Exigida: Licenciatura na área da Psicologia;
Outros requisitos:Experiência profissional, na área da Psicologia;
Espírito de equipa e boa capacidade de comunicação
Capacidade de adaptação e resistência à pressão;
Proativo e com espírito critico;
Gosto pelo trabalho em equipa.

Envio de Candidaturas para: recursos.humanos@cm-vizela.pt

Contacto: 253489630

Data Publicitação: 2019-11-11

Data Limite: 2019-11-25

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Página eletrónica do Município.

Texto Publicado em Jornal Oficial: A candidatura identificada com a menção “Mobilidade na categoria entre órgãos” 
deve ser formalizada mediante requerimento dirigido ao Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara de Vizela, endereçada para o correio eletrónico 
recursos.humanos@cm-vizela.pt. contendo os seguintes elementos: Nome, 
naturalidade, data de nascimento, número do bilhete de identidade/cartão do 
cidadão, número de contribuinte fiscal, endereço completo, endereço eletrónico, 
contacto telefónico, modalidade de relação jurídica que detém, da 
carreira/categoria, indicação do código da oferta da BEP. A candidatura deverá 
ser acompanhada dos seguintes documentos obrigatórios: a) Currículo 
profissional detalhado e assinado; b) Declaração passada e autenticada pelo 
serviço de origem (reportada ao prazo estabelecido para apresentação da 
candidatura, para efeitos de conferência dos requisitos) que comprove a 
natureza do vínculo de emprego público constituída, a carreira e categoria de 
que o(a) candidato(a) é titular, descrição detalhada do tempo de exercício das 
funções, atividades e competências inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo
(a) candidato(a), informação da posição e nível remuneratório auferida pelo(a) 
mesmo(a) e as avaliações de desempenho obtidas nos dois últimos ciclos 
avaliativos; c) Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações 
literárias. d) Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem 
relevantes para apreciação do seu mérito. Seleção dos candidatos será feita 
através de avaliação curricular, complementada com entrevista profissional de 
seleção (sendo apenas convocados para a realização de entrevista os candidatos 
que preencham os requisitos de admissão e selecionados na avaliação 
curricular). 

Observações

Formação Profissional
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