
Código da Oferta: OE202204/0001

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Ativa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Organismo Câmara Municipal de Baião

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau

Área de Actuação: Divisão Social, Cultural e Educação

Remuneração: 2645,28

Sumplemento Mensal: 0.00 EUR

Conteúdo Funcional:

Organiza as atividades da divisão, de acordo com o plano de atividades definido 
e procede à avaliação dos resultados alcançados; distribui, orienta e controla a 
execução e qualidade técnica do trabalho produzido, assegurando a gestão dos 
trabalhadores integrados na divisão e a prossecução das atribuições e 
competências da respetiva Unidade Orgânica.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Licenciatura

Perfil:

a) Comprovados conhecimentos técnicos na área de atuação do cargo de direção 
em causa e possuir competências de Planeamento e Organização, Otimização de 
recursos, Liderança e gestão de pessoas e Decisão.
b) Comprovada experiência em coordenação de equipas de trabalho na área de 
atuação em causa;
c)Formação profissional adequada;
d)Capacidade de definição de objetivos de atuação, de acordo com os objetivos 
gerais estabelecidos;
e)Capacidade de planeamento, coordenação, liderança, iniciativa e gestão de 
recursos humanos colocados à disposição da respetiva unidade orgânica e 
articulação com demais serviços.

Métodos de Selecção a Utilizar:

Métodos de seleção: 
Avaliação curricular
A avaliação curricular, destina-se a avaliar as aptidões dos candidatos para o 
exercício do cargo dirigente, na área para a qual o procedimento foi aberto, com 
base na análise do respetivo currículo, sendo ponderados os seguintes fatores: 
Habilitações literárias, formação profissional e experiência profissional.
A entrevista de avaliação
Destina-se a avaliar, de forma objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e 
aspetos comportamentais dos candidatos, evidenciados durante a interação 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, observando as exigências e 
responsabilidades do cargo a prover, bem como as suas atribuições, 
competências e o perfil pretendido, sendo objeto de apreciação, de entre outros, 
a expressão e fluência verbais, sentido crítico, conhecimentos na área, 
motivação e interesse pela função, capacidade de iniciativa, liderança e 
responsabilidade.

Terminadas as entrevistas, o júri, delibera, de imediato e em ata, relativamente 
aos resultados das mesmas.
Finda a aplicação dos métodos de seleção o júri elabora um Relatório Final 
contendo uma proposta de designação, nos termos do artigo 21º, nº 6 do EPD.

Serão excluídos os candidatos que não compareçam à entrevista de avaliação, 
bem como, os que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos 
métodos de seleção, não lhes sendo aplicável o método de avaliação seguinte.

Os candidatos poderão ter acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros 
de avaliação e respetiva ponderação da cada um dos métodos de seleção a 
utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, desde 
que as solicitem.

Os candidatos admitidos e aprovados na avaliação curricular serão convocados, 
por ofício, do qual constará o dia, hora e local para a realização do método de 
seleção, entrevista de avaliação.
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Apresentação de Candidaturas

Local: Câmara Municipal de Baião

Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Presidente da 
Câmara Municipal de Baião, podendo ser entregue pessoalmente nos serviços de Gestão e 
Recursos Humanos, no horário das 9,00 horas às 13,00 horas e das 14,00 horas às 17,00 
horas às 3ª a 5ª, ou remetido por correio, registado com aviso de receção, expedido até ao 
termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas para Praça Heróis do Ultramar, 
4640-158 Baião. 

Contacto:

Data de Publicação 2022-04-01

Data Limite: 2022-04-18

Observações Gerais:

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Baião

1 Praça Heróis do Ultramar 4640158 PORTO Porto                    
              

Baião                   
            

Total Postos de Trabalho: 1

Composição do Júri:

Presidente — Dr. José Agostinho Pereira Rangel, Chefe de Divisão;
1º Vogal — Dr. Joaquim José Silva Fonseca Loureiro dos Santos, Chefe de 
Divisão;        
2º Vogal— Drª. Maria do Rosário Neves Pereira Correia Machado, Diretora de 
Departamento;
Suplentes – Engº. João Carlos Batista do Couto Barbosa, Chefe de Divisão;
      - Dr. Joaquim Pereira Pinto Azeredo, Chefe de Divisão;

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:

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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