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Código da Oferta: 

OE202007/0210

Tipo Oferta: 

Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: 

Activa

Nível Orgânico: 

Câmaras Municipais

Orgão/Serviço: 

Câmara Municipal da Covilhã

Regime: 

Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: 

Direcção Intermédia de 1ºgrau

Área de Actuação: 

A que consta nos artigos 4.º, 5.º e 15.º do Regulamento, Estrutura e Organização dos Serviços 
Municipais da Covilhã, publicado em Diário da Republica II série n.º 149, de 6 de agosto de 
2019.

Remuneração: 

2996,2 EUR

Suplemento Mensal: 

312,14 EUR

Conteúdo Funcional: 

As competências do cargo são as definidas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2009, de 29 de agosto, 
na redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro e alterações introduzidas pela Lei n.º 
42/2016, de 28 de dezembro e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, complementadas 
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com as competências previstas para o Departamento de Finanças e Modernização 
Administrativa, sem prejuízo de outras que lhe venham a ser cometidas no âmbito da 
regulamentação interna dos serviços e, eventualmente, as competências que lhe forem 
delegadas nos termos da lei.

Habilitação Literária: 

Licenciatura

Descrição da Habilitação: 

Licenciatura

Perfil: 

Nos termos do n.º 1 do artigo 12.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,na sua atual 
redação, podem candidatar-se ao procedimento de recrutamento, os trabalhadores que:
a) Exerçam funções públicas em regime de nomeação ou de contrato por tempo 
indeterminado.
b) Sejam detentores das habilitações académicas exigidas (licenciatura adequada ao cargo a 
prover).
c) Detentores de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo.
d) Reúnam 6 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias 
para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.
Os candidatos deverão possuir comprovados conhecimentos técnicos e experiência na área de 
atuação do cargo de direção em questão, perfeita perceção do enquadramento da unidade 
orgânica nuclear, aos níveis orgânico e funcional e suas atribuições, competência de 
planificação e organização, comprovada experiência de direção e liderança de equipas de 
trabalho, formação profissional adequada, capacidade de promover uma gestão orientada 
para resultados, nos termos dos objetivos gerais estabelecidos, orientar a sua atividade por 
critérios de qualidade, eficiência e eficácia, simplificação de processos e procedimentos, 
comunicação eficaz e aproximação ao cidadão/munícipe; capacidade de liderar, motivar e 
empenhar os colaboradores, suscitar e manter a disciplina, o respeito e o sentido de 
responsabilidade, estimulando o desenvolvimento pessoal e profissional orientando a sua 
atuação na prossecução dos objetivos definidos, visando o aumento da produtividade e 
qualidade do serviço e cooperação com os restantes titulares de cargos dirigentes e demais 
recursos humanos afetos aos serviços municipais.

Métodos de Seleccção a Utilizar: 

Os métodos de seleção a utilizar são a Avaliação Curricular e a Entrevista Pública de Seleção.

Avaliação Curricular:
Visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos para o exercício do cargo dirigentes para 
a qual é aberto, com base na análise do corresponde currículo, tendo em conta os seguintes 
parâmetros:
a) Habilitação académica.
b) Formação profissional.
c) Experiência profissional geral.
d) Experiência profissional específica.

Entrevista profissional pública:
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Visa avaliar e apreciar as características e os conhecimentos dos candidatos, tendo em vista 
as exigências do cargo. Os fatores a ponderar na entrevista serão os seguintes:
a) Qualidade da experiência profissional, interesse e motivações profissionais.
b) Capacidade de inovação e criatividade.
c) Capacidade de liderança e orientação de pessoas.
d) Capacidade de argumentação e de afirmação.

6. 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 em ata 
de reunião do júri do procedimento de recrutamento, sendo as mesmas facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

Composição do Júri: 

Presidente: Professor Doutor Pedro Ferreira Guedes de Carvalho – Professor Aposentado da 
Universidade da Beira Interior.
Vogais efetivos: Professora Doutora Maria Paula Albuquerque Figueiredo Simões – Professora 
Universitária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, e Jorge Manuel Galhardo de Matos 
Vieira, Diretor de Departamento.
Vogais suplentes: Graça Isabel Pires Henry Robbins – Diretor de Departamento, e José Alberto 
Guerra Tavares, Licenciado em Arquitetura, aposentado.

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código 
Postal

Distrito Concelho

Câmara 
Municipal da 
Covilhã

1 Praça do 
Município

6200151 
COVILHÃ

Castelo 
Branco 

Covilhã 

Total Postos de Trabalho: 

1

Requisitos Legais de Provimento: 

B - Os constantes no artigo 12º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto.

Requisitos Nacionalidade: 

Sim

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação Social: 

Aviso 10244/2020, DR 2ª Serie, nº 132/2020, 9/07; Jornal de Noticias 
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Apresentação de Candidaturas

Local: 

Divisão de Recursos Humanos e da Formação - Câmara Municipal da Covilhã

Formalização da Candidatura: 

As candidaturas deverão ser formalizadas no prazo de 10 dias úteis a contar da data da 
publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público, mediante preenchimento de formulário 
próprio, disponível no site da Câmara Municipal da Covilhã, podendo ser entregues 
pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos e Formação, ou remetidos pelo correio em 
carta registada com aviso de receção, expedida até ao termo do prazo fixado, para a Câmara 
Municipal da Covilhã, Praça do Município, 6200-151 Covilhã, não sendo aceites candidaturas 
recebidas por via eletrónica.
7.1 - O formulário de candidatura deverá ainda ser acompanhado da seguinte documentação 
sob pena de exclusão:
a) Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias exigidas ou outro 
documento idóneo legalmente reconhecido para o efeito.
b) Curriculum vitae atualizado e devidamente datado e assinado.
c) Declaração atualizada e autenticada, emitida pelo serviço a quem o candidato está 
vinculado, onde conste de forma inequívoca, a identificação da relação jurídica de emprego 
público estabelecida, a carreira e categoria em que se encontra integrado, a antiguidade na 
carreira e na função pública, as funções que exerce, e, sendo caso, o tempo prestado em 
funções dirigentes.
d) Fotocópia dos documentos comprovativos da formação profissional frequentada e/ou 
experiência profissional detidas pelo candidato.
7.2 - Os candidatos pertencentes ao mapa de pessoal da Câmara Municipal da Covilhã, ficam 
dispensados da apresentação da declaração acima referida e dos documentos exigidos, que se 
encontrem arquivados no seu processo individual, desde que expressamente o declarem no 
formulário de candidatura.

Contacto: 

recursos.humanos@cm-covilha.pt

Data de Publicitação: 

2020-07-09

Data Limite: 

2020-07-24

Observações Gerais: 
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Entidade gestora

Desenvolvimento e apoio técnico

Ofertas

Pesquisar Oferta (Oferta_Pesquisa_basica.aspx)

Pesquisar Resultados (Pesquisa_Resultados.aspx)

Listar Oferta Dirigentes Superiores (../CReSAP/CReSAP_Pesquisa.aspx)

Formulários

Bolsa de Emprego Público

Diploma (../SobreBep/Diploma.aspx)

Objetivos (../SobreBep/Objectivos.aspx)

Funcionalidades (../SobreBep/Funcionalidades.aspx)

Acessibilidade (../Acessibilidade.aspx)

Entidade Gestora (../SobreBep/EntidadeGestora.aspx)

Links Úteis

Oportunidades na UE

Eures (https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pt)

EPSO (https://epso.europa.eu/home_pt-pt)

Carreiras Internacionais (http://www.carreirasinternacionais.eu)

Org. Int. do Trabalho (https://www.ilo.org/lisbon/lang--pt/index.htm)

OCDE (http://www.oecd.org/careers/)

Netemprego (IEFP) (http://www.Iefponline.iefp.pt)
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