
MUNICIPIO DE PENAMACOR 
Contribuinte nº 506 192 164 

Aviso 

Procedimento Concursal para Provimento do Cargos de Direção Intermédia de 2° 

grau - Chefe de Divisão 

1 - Para os devidos efeitos se torna público que, atendendo à deliberação da Câmara Municipal de 

22 de maio de 2020 e à deliberação da Assembleia Municipal de 15 de junho de 2020, nos termos 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, se encontra aberto pelo prazo de dez 

dias úteis, a contar do 1° dia útil da publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), os seguintes 

procedimentos concursais para provimento de cargos de direção intermédia de 2° grau: 

1.1- Identificação do cargo: 

Ref. A - Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 

Ref. B - Chefe de Divisão de Obras 

2 - Formalização da candidatura: as candidaturas deverão ser formalizadas mediante 

requerimento, disponível na página eletrónica da Câmara Municipal em www.cm-penamacor.pt. 

dirigido ao Presidente da Câmara de Penamacor, podendo ser entregue pessoalmente ou 

remetido por correio com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado para 

apresentação das candidaturas, para Largo do Município, 6090-543 Penamacor. Não se aceitam 

candidaturas via e-mail. Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes 

documentos: 

a) Curriculum Vitae detalhado, devidamente assinado, do qual constem, para além de outros 

elementos julgados necessários para esclarecimento do Júri e adequada apreciação do seu 

mérito, os seguintes: habilitações literárias e profissionais, cursos realizados e participações em 

ações de formação e respetiva duração, funções que exerce ou exerceu e respetivos tempos de 

permanência nesses serviços. 



b) Documentos comprovativos das habilitações literárias exigidas (com indicação da nota final 

atribuída), das habilitações profissionais, dos cursos, ações de formação e seminários 

frequentados; 

c) Declaração devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo organismo ao qual o candidato 

pertença, onde conste inequivocamente a natureza do vínculo, a carreira, o tempo de serviço, 

detido na carreira e função pública e ainda a descrição funcional com especificação das tarefas e 

responsabilidades inerentes ao posto de trabalho que ocupa; 

d) Número de Identificação Civil e NIF; 

e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os elementos da candidatura. 

2.1 - O júri pode solicitar aos candidatos e ou aos respetivos organismos de origem outros 

elementos considerados necessários à instrução do processo de concurso; 

2.2 - Os candidatos trabalhadores desta autarquia são dispensados da apresentação dos 

documentos a que aludem as alíneas b), c) e d), desde que constem no processo individual. 

2.3 - O incumprimento do prazo fixado para apresentação da candidatura, determina a exclusão 

da mesma. 

3 - Tratando-se de um processo de seleção urgente e de interesse público que visa escolher um 

titular que melhor corresponde ao perfil pretendido, não haverá lugar ao exercício do direito de 

participação dos interessados, conforme estabelece o nº13, do artigo 21 ° da Lei nº2/2004, de 15 

de janeiro na sua atual redação. 

4 - Área de atuação - Traduz-se no exercício das competências definidas no artigo 15º da Lei 

nº49/2012, de 29 de agosto, bem como as seguintes funções descritas no mapa de pessoal e no 

âmbito das competências previstas para a Divisão Administrativa e Financeira e para a Divisão de 

Obras da Câmara Municipal de Penamacor, Estrutura Flexível e Organização dos Serviços 

Municipais do Município de Penamacor, publicado no Diário da República nº72, 2ª Série, de 13 de 

abril de 2020, sem prejuízo de outras competências 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. 

5 - Requisitos legais de provimento: Podem concorrer os candidatos que até ao termo do prazo 

para apresentação das candidaturas reúnam as condições constantes do nº1 do artigo 20º e 21º 

da Lei nº2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicada à Administração Local pelo nº1 

( 



do artigo 2º da Lei nº49/2012, de 29 de agosto, de entre trabalhadores em funções públicas 

contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica 

e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que reúnam quatro 

anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício 

ou provimento seja exigível uma Licenciatura, bem como formação profissional adequada e 

capacidade de definição de objetivos de atuação, de acordo com os objetivos gerais 

estabelecidos. 

5.1 - Local de trabalho - Câmara Municipal de Penamacor. 

5.2 - Remuneração Mensal: 2613,84 euros, acrescidos de despesas de representação no valor de 

194,80 euros. (Só há pagamento de despesas de representação se isso for deliberado pela 

Assembleia Municipal, nº2 do artigo 24° da Lei nº49/2012) 

5.3 - Duração: pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, nos termos do 

nº9 do artigo 21° da Lei n°2/2004 já citada. 

6 - Perfil exigido: Possuir uma Licenciatura; 

a) Possuir competências técnicas e aptidão para o exercício do cargo a prover, designadamente: 

Experiência relevante na área de atuação; 

b) Competências relacionais e comunicacionais adequadas ao exercício da função 

designadamente: Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal; Espírito de equipa 

e capacidade de coordenação de equipas; Capacidade de análise, planeamento e sentido crítico; 

Capacidade de realização com autonomia, rigor e orientação para os resultados; Capacidade de 

adaptação e melhoria contínua; Inovação e qualidade; Representação e colaboração institucional. 

7 - Métodos de Seleção - Serão utilizados os seguintes métodos de seleção: 

7 .1 - Avaliação Curricular: serão avaliadas as aptidões profissionais dos candidatos para o 

exercício de um cargo dirigente, através da ponderação dos seguintes fatores: Habilitação 

Académica (onde se avaliará a titularidade de um grau académico ou a sua equiparação 

legalmente reconhecida); Experiência Profissional (em que se ponderará o desempenho efetivo 

de funções técnicas na área de atuação mencionada, bem como outras capacitações adequadas, 

sendo avaliada pela sua natureza e duração) e Formação Profissional (em que se ponderará as 

ações de formação e aperfeiçoamento profissional, como cursos, especializações, seminários, 

jornadas, simpósios, relacionados com a área de atuação do lugar a prover). 

( 



r 

7 .2 - Entrevista Pública - Visa avaliar numa relação interpessoal e de forma objetiva e 

sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos. Constará da discussão da 

experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados pelos candidatos, tendo por 

referência as atribuições e competências dos titulares de cargos dirigentes e o perfil pretendido, 

de forma a determinar se o perfil do candidato corresponde ao perfil exigido para ocupação do 

respetivo posto de trabalho, sendo ponderados os seguintes parâmetros: 

Motivação Profissional; Sentido Crítico; Capacidade de Liderança; Capacidade de Expressão 

Verbal e Conhecimento da Atividade Municipal. 

8 - A ata de definição de fatores e ponderação dos métodos de seleção, encontra-se na página do 

Município em: www.cm-penamacor.pt 

9 - Composição do Júri: 

Ref.A 

Presidente: Dr. Francisco José Alveirinho Correia, Diretor de Departamento da Câmara Municipal 

de Castelo Branco. 

Vogais efetivos: Dr. Luís Miguel Cardoso Ferreira, Chefe de Divisão Financeira e Administrativa 

da Câmara Municipal de Proença-a-Nova e Ora. Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves, Chefe 

de Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão. 

Vogais Suplentes: Dr. João António Jóia Capelo de Carvalho, Chefe de Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e o Dr. Jaime Lino Neto Pereira 

Pinto, Chefe de Divisão de Gestão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal do Sabugal. 

Ref. B 

Presidente: Dr. Francisco José Alveirinho Correia, Diretor de Departamento da Câmara Municipal 

de Castelo Branco. 

Vogais efetivos: Dr. João António Jóia Capelo de Carvalho, Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e Dr. Jaime Lino Neto Pereira Pinto, 

Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal do Sabugal. 

Vogais Suplentes: Dr. Luís Miguel Cardoso Ferreira, Chefe de Divisão Financeira e 

Administrativa da Câmara Municipal de Proença-a-Nova e Dra. Fernanda Maria Ferreira da Silva 

Neves, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Vila Velha de 

Ródão. 

Largo do Município de Penamacor, 08 de outubro de 2020 

O Presidente da Câmara 
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r. Antón~ s Beites Soares 


