Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE202203/0825
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Ativa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Organismo Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau
Exercício das competências definidas no art.º 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, e no art.º 22.º do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais,
a que se refere o Despacho n.º 1311/2018, publicado no Diário da República,
Área de Actuação:
2.ª Série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2018, 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.
Remuneração: 2645,28
Sumplemento Mensal: 197.13 EUR
Direção, coordenação e controlo das atividades desenvolvidas na Divisão de
Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo, designadamente:
1 — Compete à Divisão de Obras, Planeamento Ambiente e Urbanismo:
a) Coordenar a execução das atividades municipais no âmbito do urbanismo e
das obras municipais, garantindo a concretização das orientações políticas
estabelecidas no plano anual de atividades, no plano diretor municipal e em
outros instrumentos de gestão territorial;
b) Participar na conceção e atualização dos instrumentos de gestão territorial,
promovendo a sua monitorização e revisão de acordo com as orientações
urbanísticas definidas;
c) Supervisionar as ações de natureza técnica indispensáveis ao exercício dos
poderes e obrigações municipais no domínio das operações de loteamento,
licenciamento de obras particulares e da correspondente fiscalização;
d) Definir e gerir o ordenamento do trânsito e mobilidade municipal;
e) Dirigir e coordenar as operações relacionadas com a conceção, execução e
fiscalização das obras municipais;
f) Fornecer aos serviços de aprovisionamento as peças necessárias ao
desenvolvimento das consultas e concursos, na respetiva área de competências;
g) Supervisionar os armazéns municipais e a gestão do parque de máquinas e
viaturas municipais
h) Coordenar as subunidades orgânicas integradas na Divisão.
2 — Compete, ainda, em especial, à Divisão de Obras, Planeamento Ambiente e
Urbanismo:
a) Assegurar todas as operações de natureza técnica e administrativa, relativas
ao processo de transformação e uso do solo municipal, no quadro da estratégia
global de desenvolvimento municipal, no respeito pelas normas legais e
regulamentares em vigor e pelos legítimos direitos dos cidadãos, promotores e
utilizadores do ambiente urbano;
b) Coordenar a elaboração e proceder à execução sempre que justificável dos
planos municipais de ordenamento do território;
c) Gerir a conceção das infraestruturas urbanísticas em articulação com as
outras entidades que as tutelam, com vista ao seu correto dimensionamento;
d) Colaborar na conceção ou alteração da regulamentação técnica municipal, que
possa conduzir a uma melhor gestão do território municipal designadamente os
regulamentos municipais de edificações e loteamentos, de infraestruturas
urbanísticas, de fiscalização e de taxas e licenças de modo a conduzir à
significativa elevação da qualidade dos
empreendimentos urbanos;
e) Promover a passagem ou emissão de certidões que no âmbito das funções
desempenhadas forem solicitadas pela iniciativa privada;
f) Gerir o sistema de informação e controlo dos processos urbanísticos,
compreendendo o atendimento e informação ao público, a receção, instruções
preliminares e endereçamento dos processos para apreciação e parecer, bem
como o respetivo arquivo;
g) Controlar e disciplinar as alterações de uso do solo e das edificações;
h) Superintender nos serviços de fiscalização municipal solicitando-lhes as ações
de fiscalização e vistoria que entenda necessárias ao cumprimento das condições
de licenciamento;
i) Coordenar a atividade das diversas entidades com funções de infraestruturas
no Concelho, de forma a racionalizar e integrar as respetivas intervenções em
Conteúdo Funcional:
operações correntes;
j) Emitir parecer sobre projetos de obras municipais;
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Conteúdo Funcional:
k) Organizar e manter atualizada a tabela de preços unitários correntes dos
materiais de construção, de mão-de-obra e de equipamentos;
l) Elaborar a planificação das obras municipais e acompanhar a sua execução;
m) Elaborar os programas de concurso e caderno de encargos para lançamento
dos concursos de empreitadas e obras públicas;
n) Acompanhar e fiscalizar obras adjudicadas a terceiros, supervisionando a
elaboração do caderno de encargos, programas de concursos, autos de medição,
controlando o cumprimento do plano de trabalhos e qualidade dos trabalhos
efetuados;
o) Gerir todas as situações que se prendam com a execução de obras por
empreitada, designadamente faturação, reclamações, indemnizações, trabalhos a
mais e revisões de preços, estabelecendo e assegurando o controlo de custos e
a conta corrente de despesas;
p) Organizar e acompanhar os processos de financiamento de projetos através
dos fundos comunitários, contratos-programa e outros;
q) Gerir, orientar tecnicamente e fiscalizar as obras municipais a realizar por
administração direta, assegurando o estabelecimento de mecanismos de controlo
de custos que permitam fornecer a necessária informação a outros serviços;
r) Proceder à construção e conservação dos espaços verdes do Município;
s) Coordenar e dirigir as tarefas necessárias à execução dos projetos de
infraestruturas a realizar por administração direta, as quais deverão ser sempre
precedidas dos necessários estudos e orçamentos;
t) Providenciar para que os materiais, máquinas, viaturas, ferramentas,
desenhos e instruções estejam disponíveis no arranque ou fase das obras em
que forem necessárias;
u) Verificar e apreciar tecnicamente os projetos de obras municipais;
v) Elaborar estudos, estatísticas e indicadores necessários, nomeadamente, à
determinação do custo das obras;
w) Prestar ao Presidente da Câmara um claro e contínuo conhecimento dos
desvios ao orçamento e plano plurianual de investimentos, e propor medidas que
obstem a tais desvios;
x) Colaborar na gestão do setor do parque de máquinas, viaturas e oficina auto;
y) Manter o armazém devidamente providenciado através do controlo e
execução de mecanismos de gestão;
z) Colaborar na elaboração de documentos de prestação de contas e preparar os
elementos indispensáveis à elaboração do respetivo relatório;
aa) Assegurar o ordenamento do trânsito;
bb) Zelar pela conservação dos equipamentos, propondo a execução de obras,
designadamente as que visem a reparação e beneficiação do património
municipal;
cc) Zelar pela higiene, segurança e abastecimento dos edifícios onde funcionam
serviços da autarquia, assim como, coordenar as funções e propor medidas que
proporcionem maior eficácia aos métodos de funcionamento dos serviços que
integram a respetiva divisão;
dd) Assegurar a manutenção da rede de águas e saneamento municipais;
ee) Assegurar a inspeção periódica das vias municipais e promover a sua
conservação e limpeza, incluindo as respetivas obras de arte
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Qualquer área de licenciatura
Nos termos do artigo 20º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e
Órgãos da Administração Central, Local e Regional do Estado, aprovado pela Lei
nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, podem candidatar-se
trabalhadores em funções públicas, contratados ou designados por tempo
indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o
Perfil: exercício de funções de direção, coordenação e controlo, nomeadamente no
âmbito das competências definidas no nº 1, alínea d), do Despacho nº
7725/2018, de 7 de agosto de 2018, publicado no Diário da República, 2ª série,
nº 155, de 13 de agosto de 2018, que reúnam quatro anos de experiência
profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou
provimento seja exigível uma licenciatura.
Avaliação curricular e entrevista pública. Os parâmetros de avaliação e respetiva
ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa
Métodos de Selecção a Utilizar: e o sistema de valoração final de cada método, constam das atas elaboradas
pelo Júri do procedimento concursal, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que o solicitem.
Presidente – Arquiteto João de Jesus Martins Marujo, Chefe da Divisão de
Planeamento, Equipamentos, Ambiente e Fundos Comunitários da Câmara
Municipal de Pinhel
Vogais:
Composição do Júri:
- Dr. António José Martins Afonso, Diretor dos Serviços de Apoio aos Alunos dos
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico da Guarda.
- Dr. Jacinto Dias, técnico superior jurista, do Instituto Politécnico da Guarda;
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Locais de Trabalho

Local Trabalho

Nº
Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Figueira de
Castelo Rodrigo

1

Paços do Concelho

Código Postal

Distrito

Concelho

6440000
FIGUEIRA
CASTELO
RODRIGO

Guarda

Figueira de
Castelo Rodrigo

Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Requisitos de Nacionalidade: Não
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação
Aviso (extrato) nº 6117/2022, DR 58, 2ª Série, parte J1, de 23 de Março
Social:

23 de Março

Apresentação de Candidaturas

Local: Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Largo Dr. Vilhena, n.º 1 – 6440-100
Figueira de Cas
Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Presidente da
Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, podendo ser entregues pessoalmente ou remetidas
pelo correio, registado com aviso de receção, para Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo, usando a morada antes indicada, até ao prazo limite para apresentação das
mesmas.
Não serão consideradas candidaturas enviadas por e-mail.
Do requerimento devem constar, sob pena de exclusão, os seguintes elementos:
a) Identificação do interessado (nome, número de identificação fiscal, nacionalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão), residência, código
postal; telefone de contacto e endereço de correio eletrónico);
b) Habilitações Académicas;
c) Situação profissional, com indicação da antiguidade na carreira em funções públicas no
exercício dos cargos dirigentes, bem como das avaliações de desempenho dos últimos 3
ciclos avaliativos.
Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, dos
seguintes documentos:
a) Declaração em como autoriza o uso do endereço eletrónico para efeitos dos artigos 63.º e
112.º do Código do Procedimento Administrativo;
b) Declaração do serviço de origem, emitida em data posterior à da publicitação do presente
aviso, com a descrição da respetiva relação jurídica de emprego público (vínculo, carreira,
categoria, posição remuneratória e antiguidade na categoria, na carreira e na função
pública), tempo de exercício de funções em cargo dirigente, se for caso disso, e a avaliação
de desempenho dos últimos três ciclos avaliativos, com indicação da menção quantitativa e
qualitativa.
c) Curriculum Vitae detalhado, numerado, datado e assinado, do qual constem, para além de
outros elementos julgados necessários para esclarecimento do júri e adequada apreciação de
experiencia e conhecimentos profissionais, os seguintes elementos: habilitações académicas
e profissionais, funções exercidas com indicação da respetiva descrição e duração, cursos
realizados e participações em ações de formação, incluindo a referencia às correspondentes
datas e duração, bem como cópia dos documentos comprovativos dos factos aí referidos
(incluindo do certificado de habilitações académicas e de formação profissional);
Contacto: 271319000

Data de Publicação 2022-03-25
Data Limite: 2022-04-08
Observações Gerais:

Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Total:
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Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados
Masculinos:

Femininos:

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

4

