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1 - Faz-se público que o Município do Cartaxo, pretende proceder ao preenchimento do seguinte posto 

de trabalho, por recurso a mobilidade na categoria, nos termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua 

redação atual, nos seguintes termos: 

- 1 posto de trabalho com a categoria/carreira de assistente técnico, atividade administrativa para a 

área de aprovisionamento da divisão de gestão e finanças. 

Caracterização do posto de trabalho, de acordo com o anexo ao mapa de pessoal: Desenvolver funções 

que se enquadram em diretivas gerais dos dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, secretaria, 

contabilidade, processamento, pessoal e aprovisionamento e economato, tendo em vista assegurar o 

funcionamento dos órgãos incumbidos da prestação de bens e serviços; assegurar a transmissão da 

comunicação entre os vários órgãos e entre estes e os particulares, através do registo, redação, 

classificação e arquivo de expediente e outras formas de comunicação; assegurar trabalhos de 

digitação; tratar informação, recolhendo e efetuando apuramentos estatísticos elementares e 

elaborando mapas, quadros ou utilizando qualquer outra forma de transmissão eficaz dos dados 

existentes; recolher, examinar, conferir e proceder a escrituração de dados relativos as transações 

financeiras e contabilísticas, podendo assegurar a movimentação de fundo de maneio; recolher, 

examinar e conferir elementos constantes dos processos, anotando faltas ou anomalias e providenciar 

pela sua correção e andamento, através de ofícios, informações ou notas, em conformidade com a 

legislação existente; organizar, calcular e desenvolver os processos relativos a situação de pessoal e a 

aquisição e ou manutenção de material, equipamento, instalações ou serviços; participar, quando for 

caso disso, em operações de lançamento, liquidação e cobrança de impostos, taxas e outros 

rendimentos municipais. 

2 — Remuneração: De acordo com o art.º 153.º Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

3 — Requisitos de admissão:  

Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado e do 12.º ano de 

escolaridade ou equiparado. 

4 — Local de trabalho: área do Município do Cartaxo. 

5 — Data limite para candidaturas: 12 de junho de 2020. 

6 — Formalização da candidatura: 

6.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas, mediante requerimento dirigido ao Presidente da 

Câmara Municipal, o qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, entregues até ao 

termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas: 
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- Preferencialmente, por correio eletrónico para o seguinte endereço: rh@cm-cartaxo.pt; 

- Remetidas por correio em carta registada com aviso de receção, dirigidas ao Presidente da Câmara, 

Câmara Municipal de Cartaxo, Praça 15 de Dezembro, 2070-050 Cartaxo. 

No requerimento deverão constar os seguintes elementos: 

 - Identificação (nome completo, nacionalidade, data de nascimento, morada completa, número de 

identificação civil e número de telefone); 

 - Habilitações literárias; 

 - Identificação do aviso do procedimento de mobilidade, do posto de trabalho a que se candidata e 

do local em que o aviso foi publicitado. 

6.2 – Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte 

documentação: 

- Fotocópia do documento comprovativo da posse das habilitações literárias exigidas; 

 - Curriculum Vitae atualizado, detalhado, devidamente datado e assinado, onde constem as funções 

que exerce e/ou desempenhou anteriormente, a formação profissional que possui e a experiência 

profissional adquirida. Os factos mencionados no currículo deverão ser devidamente comprovados, 

incluindo as ações de formação frequentadas; 

 - Declaração, emitida pelo serviço em que o candidato se encontra a exercer funções públicas, 

devidamente autenticada e atualizada, da qual conste, de forma inequívoca, a modalidade de relação 

jurídica de emprego público que detém, da categoria/carreira de que é titular e descrição das funções 

que exerce, a posição e o nível remuneratório e o correspondente montante pecuniário.7 - Os dados 

pessoais que vão ser recolhidos destinam-se, única e exclusivamente, para os fins do presente 

procedimento. 

7 - Os dados pessoais que vão ser recolhidos destinam-se, única e exclusivamente, para os fins do 

presente procedimento. 

8 – Os métodos de seleção a utilizar serão Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção. 

9 — Composição do Júri: 

Presidente – Marta Lúcia Florindo Ouro – técnica superior; 

1.º vogal efetivo – Ana Catarina de Matos Silvestre – técnica superior; 

2.º vogal efetivo – Paula Cristina Ferreira Ribeiro Oliveira – técnica superior;  

1.º vogal suplente – Florbela Ruivo Rodrigues Henriques – assistente técnica; 
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2.º vogal suplente – Andreia Rita Ventura Jorge – técnica superior. 

O Presidente do Júri, será substituído nas suas faltas e impedimentos, pelo primeiro vogal efetivo. 

10 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na página 

eletrónica do Município do Cartaxo. 

Paços do Município, 25 de maio de 2020 

 
O Vereador com competências delegadas, 

(Despacho n.º 11/2017/PC-PMR de 17-10) 
 

 
 
 

 
 

Fernando Manuel da Silva Amorim 
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