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MUNICiP10 DE VILA VELHA DE RODA0

Aviso n.° 9745/2021

Sumario: Abertura de procedimento concursal corn vista a selecao para cargo de dirigente de
direcao intermedia de 2.° grau.

1 — Torna-se publico que, atendendo a deliberagao da Camara Municipal de 16/04/2021 e da
deliberagao da Assembleia Municipal de 30/04/2021, se encontra aberto procedimento concursal
corn vista a selegao do cargo dirigente a seguir indicado, nos termos dos artigos 20.° e 21.0 da
Lei n.° 2/2004, de 15/01, na sua redagao atualizada, aplicavel a Administragao Local por forga do
artigo 1.0 da Lei n.° 49/2012, de 29/08.

Chefe de Divisao de Obras, Urbanismo e Ambiente

2 — Prazo de candidatura: 10 dias Oteis contados apOs publicitagao na Bolsa de Emprego
POblico;

3 — Forma de candidatura: As candidaturas deverao ser formalizadas atraves de requerimento
dirigido ao Presidente da Camara, corn indicageo do concurso e respetiva referenda ao nOmero
de publicagao do presente aviso na Bolsa de Emprego PUblico, e entregue na secgao de recursos
humanos, entre as 09:30 e as 12:00 horas e as 14:00 e as 16:00 horas, ou remetido pelo correio,
para Municfpio de Vila Velha de ROclao, Rua de Santana, 6030-230 Vila Velha de ROdao, corn
aviso de recegao, ate ao termo do prazo fixado. 0 requerimento encontra-se disponivel no site do
municfpio, acompanhado de declaragao relativa a protegao de dados e autorizagao de contacto
por correio eletrOnico, sendo estes modelos de entrega obrigatoria. Os requerimentos deverao ser
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Curriculum Vitae detalhado e assinado, de onde constem os dados do candidato, incluindo
n.° do cartao de cidadao e NIF, as fungoes que tern exercido e as respetivos periodos de exercfcio,
bem como a formagao profissional que possui, juntando as respetivos certificados ou fotocOpias
dos documentos comprovativos da frequoncia das agoes de formagao,

b) Copia do certificado de habilitagoes literarias;
c) Declaragao devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo organismo ao qual o candi-

dato pertenga, onde conste inequivocamente a natureza do vinculo, a carreira, o tempo de servigo
detido na carreira e fungao publica e ainda a descrigao funcional corn especificagao das tarefas e
responsabilidades inerentes ao posto de trabalho que ocupa;

d) Area de atuagao: a prevista no Regulamento organico do Municipio, publicado por Despacho
n.° 1449/2013 de 23 de janeiro, publicado no Diario da Republica, 2.a serie, n.° 16 de 23 de janeiro;

3.1 — Nao serao aceites candidaturas enviadas pelo correio eletronico.
4 — Tratando-se de urn processo de selegao urgente e de interesse pOblico, que visa escolher

urn titular que melhor corresponde ao peril pretendido, nos termos do disposto no n.° 13.° do ar-
tigo 21.0 da Lei n.° 2/2004 de 15 de janeiro, na sua versa° atual, aplicavel as autarquias locals por
forga do artigo 1.0 da Lei n.° 49/2012, nao havera lugar ao exercicio do direito de participagao dos
interessados. Em cumprimento da alinea h) do n.° 9 da CRP, a Administragao PUblica, enquanto
entidade empregadora, promove ativamente uma politica de igualdade de oportunidade entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressao profissional providenciando escrupulosamente
no sentido de evitar toda e qualquer forma de descriminagao.

5 — Requisitos formais: Trabalhadores em fungoes publicas, por tempo indeterminado, que
possuam no minim° 4 anos de experiencia profissional em fungoes, cargos, carreiras ou categorias
para cujo exercfcio ou provimento seja exigivel uma licenciatura.

6 — HabilitagOes literarias exigidas: titularidade de Licenciatura em Engenharia Civil ou Ar-
quitetura.
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7 — Pert I dos candidatos: Competencia tecnica e aptidao para o exercicio de funcOes de
direcao, coordenagao e controlo. Experiencia na area de atuacao do cargo a prover.

8 — Local de Trabalho: area doMunicipio de Vila Velha de ROdao
9 — Duracao: 3 anos, renovavel por iguais periodos, nos termos do n.° 9 do artigo 21.0 da Lei

n.° 2/2001 já referida
10— Remuneracao: 2.621,680mes
11 — Suplemento Mensal: 195,37€
12— Metodos de selegao: A selecao dos candidatos sera feita atraves dos metodos de selegao:

a) Avaliagao curricular (AC): Visa avaliar as aptid6es profissionais dos candidatos corn base
na analise do respetivo curricula contemplando as habilitagoes acadernicas (HA), a experiencia
profissional (EP) a formacao profissional (FP), e a avaliagao de desempenho (AD), sendo cada
fator avaliado numa escala de 0 a 20 valores;

b) Entrevista publica (EP): Visa avaliar, numa relacao interpessoal e de forma objetiva e sis-
tematica as aptidoes profissionais e pessoais dos candidatos para o exercicio do cargo, por corn-
paragao corn o perfil de exigencias da funcao a desempenhar, sendo objeto de apreciagao, entre
outros, a expressao e fluOncia verbais, sentido critico, motivagao e interesse pela funcao, lideranga
e responsabilidade, e qualificacao e perfil para o exercicio do cargo o cargo.

12.1 —As atas do juri onde constam os parametros de avaliagao e respetiva ponderagao de
cada urn dos mOtodos de selecao a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoragao final do
metodo, sao facultados aos candidatos que as solicitarem.

13 — Awl do procedimento:

Presidente: Luis Alfredo Cardoso Resende, Diretor de Departamento na Camara Municipal
de Castelo Branco

Vogais efetivos: Pedro dos Santos Dias, Chefe de Divisao na Camara Municipal de Castelo
Branco e Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves, chefe da Divisao Administrativa e Financeira da
Camara Municipal de Vila Velha de ROdao

Vogal suplente: Francisco Jose Alveirinho Correia, Diretor de Departamento na Camara Mu-
nicipal de Castelo Branco.

14 — Os parametros de avaliacao e respetiva ponderacao de cada urn dos metodos de selecao
a utilizar, grelha classificativa e o sistema de valoracao final, constam da ata de reuniao do jOri do
procedimento concursal, a qual é publicitada no site da Camara Municipal de Vila Velha de ROclao.

15— Na tramitagao do presente procedimento concursal serao cumpridas as disposicOes
constantes do RGPD — Regulamento Geral sobre Protecao de Dados, relativamente ao tratamento
de dados.

10 de maio de 2021. — 0 Presidente da Camara Municipal, Dr. Luis Miguel Ferro Pereira.
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