
Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Vizela

1 Praça do Município, n.º 522 Vizela 4815013 VIZELA Braga                   
               

Vizela                   
              

Código da Oferta: OE202209/0224
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Organismo Câmara Municipal de Vizela
Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 3ºgrau
Área de Actuação: Empreitadas Municipais

Remuneração: 2049,71
Sumplemento Mensal: 0.00 EUR

Conteúdo Funcional:
As definidas no artigo 15.º Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e artigos 9.º e 60.º 
a 63.º do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais do Município de 
Vizela, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 97, de 19 de maio de 2022.

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Licenciatura em Direito

Perfil:

Trabalhador/a com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, licenciado, dotado de competências técnicas e aptidão para o 
exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúna dois anos de 
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo 
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura, de acordo com o n.º 3 do 
artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, conforme 
deliberação tomada pela Assembleia Municipal, realizada em 28 de julho de 
2022.
Capacidade de promover uma gestão orientada para resultados, de acordo com 
os objetivos gerais estabelecidos. Desempenho orientado para o reforço da 
qualidade, da eficácia e da eficiência dos serviços, simplificação de 
procedimentos, cooperação, comunicação eficaz.
Capacidade de liderar, de transmitir uma imagem de confiança, de diálogo e de 
criar empatia nas pessoas e capacidade de iniciativa e dinamismo, 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.

Métodos de Selecção a Utilizar:

Avaliação Curricular e Entrevista Pública: 
a) A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões dos candidatos para o 
exercício do cargo dirigente para o qual este procedimento foi aberto, com base 
na análise do respetivo curriculum profissional, ponderando os seguintes fatores: 
habilitações académicas e profissionais; experiência profissional; formação 
profissional;
 b) A entrevista pública visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma 
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, de 
acordo com as exigências e responsabilidades do cargo a prover.

Composição do Júri:

Presidente: Dr. Jorge Domingos Machado Tinoco Vieira de Castro – Chefe da 
Divisão de Gestão Financeira do Município de Vizela. 
Vogais efetivos: Dr. João Paulo Fernandes Leal – Chefe de Equipa Multidisciplinar 
da Unidade Administrativa e Financeira da CIM do Ave, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos, e o Dr. Hélder Manuel Lima 
Rodrigues – Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial do Município da Povoa de 
Lanhoso.
Vogais suplentes: Eng.º Rui Jorge Moreira Lopes Barros – Chefe da Divisão de 
Planeamento e Gestão Urbanística do Município de Vizela e a Dra. Susana 
Patricia Teixeira Mota – Chefe da Divisão Administrativa e Financeira do 
Município de Mondim de Basto.

Detalhe de Oferta de Emprego
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Apresentação de Candidaturas

Local: Câmara Municipal de Vizela, Praça do Município, 522 – 4815-013 Vizela
Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento do formulário tipo, 

obrigatório, disponível na página eletrónica da Câmara Municipal de Vizela – www.cm-
vizela.pt (Recursos Humanos), que poderão ser entregues, no Balcão Único de Atendimento 
ou no serviço de Expediente desta Autarquia, dentro do seu horário normal de atendimento, 
ou por correio, em carta registada, com aviso de receção, para Câmara Municipal de Vizela, 
Praça do Município nº 522,  4815- 013 – S. Miguel - Vizela, anexando os seguintes 
documentos, sob pena de exclusão:
Curriculum vitae atualizado e detalhado, devidamente comprovado, datado e assinado, sob 
pena de exclusão;
Declaração atualizada e autenticada, emitida pelo serviço ou organismo a que o candidato 
pertence e se encontra vinculado, onde conste o tipo de vínculo, funções que exerce, a 
antiguidade na função pública e na, carreira/categoria, posição remuneratória que detém, 
atividade que executa e órgão ou serviço onde exerce funções, menções de desempenho 
obtidas nos últimos dois biénios;
Os candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal de Vizela ficam dispensados de 
apresentar a declaração;
Declaração comprovativa de experiência profissional relacionadas com o conteúdo funcional 
do posto de trabalho, onde conste o tempo de serviço e as funções/atividades exercidas;
Fotocópia do certificado de habilitações académicas, sob pena de exclusão; 
Documentos comprovativos das ações de formação, relacionadas com o conteúdo funcional 
do posto de trabalho, onde conste a data da realização das mesmas e a respetiva duração, 
sob pena de exclusão; Declaração/Menção de que não se encontra em situação de 
incompatibilidade e/ou impedimento para o exercício do cargo.
Não são aceites candidaturas remetidas por via eletrónica.

Contacto: 253489630

Data de Publicação 2022-09-07
Data Limite: 2022-09-21

Observações Gerais: De acordo com o n.º 13.º, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, o procedimento concursal é urgente e de interesse público, não havendo lugar a 
audiência de interessados.
As falsas declarações serão punidas nos termos da Lei.

Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: C - Os constantes no artigo 12º e n.º 3 do art.º 4º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto.

Requisitos de Nacionalidade: Sim
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 

Social: Diário da República, 2ª série, n.º 172, 6/09 e Jornal JN
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