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 MUNICÍPIO DO CARTAXO

Aviso (extrato) n.º 16053/2022

Sumário: Abertura de procedimentos concursais comuns para ocupação de postos de trabalho 
de técnico superior.

Procedimentos concursais comuns para preenchimento, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, de um posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de 
pessoal do Município do Cartaxo, de Técnico Superior, com licenciatura em Animação Cultural 
e Educação Comunitária, para área de educação e juventude da divisão de desenvolvimento 
económico e social; de um posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal do 
Município do Cartaxo, de Técnico Superior, com licenciatura em Psicologia, área de especiali-
zação de Psicologia Clínica, para área de educação e juventude da divisão de desenvolvimento 
económico e social; e de um posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal do 
Município do Cartaxo, de Técnico Superior, com licenciatura em Educação Social, para área de 
educação e juventude da divisão de desenvolvimento económico e social.

1 — Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e no artigo 11.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de 
janeiro, torna -se público que, na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 19 de julho de 
2022, se encontram abertos procedimentos concursais comuns pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar da data de publicação do presente extrato no Diário da República, para ocupação, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, (i) de um posto de 
trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município do Cartaxo, Técnico Superior, 
com licenciatura em Animação Cultural e Educação Comunitária, para área de educação e juventude 
da divisão de desenvolvimento económico e social, pelo período de 1 ano, renovável, (ii) de um 
posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município do Cartaxo, Técnico 
Superior, com licenciatura em Psicologia, área de especialização de Psicologia Clínica, para área 
de educação e juventude da divisão de desenvolvimento económico e social, pelo período de 1 ano, 
renovável, e (iii) de um posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município 
do Cartaxo, de Técnico Superior, com licenciatura em Educação Social, para área de educação e 
juventude da divisão de desenvolvimento económico e social, pelo período de 1 ano, renovável.

2 — Caracterização dos postos de trabalho:
2.1 — Técnico Superior, com licenciatura em Animação Cultural e Educação Comunitária, 

para área de educação e juventude da divisão de desenvolvimento económico e social: funções 
complexidade funcional de grau 3, e de acordo com o anexo ao mapa de pessoal: Plano Integrado 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PiiCiE LT) — Promover programas de Meditação Min-
dfulness, Educação Parental, Educação pele Arte e na Natureza e Clube de Robótica, Bootcamps 
de criatividade e Inovação, Espaço Municipal de Inovação e o laboratório Móvel de Inovação e 
Aprendizagem CTEM.

Desenvolver em conjunto com o Serviço de Inovação Sócio Educacional da Lezíria do Tejo e 
com os Agrupamentos de Escolas, um conjunto de atividades a integrar nas oficinas de meditação 
Mindfulness, no Clube de Robótica e as aulas de educação pela arte e na natureza;

Dinamizar em conjunto com os professores, as sessões de meditação Mindfulness, as sessões 
do clube de Robótica e as Aulas de Educação pela Arte e na Natureza;

Participar nos processos de avaliação e monitorização multidisciplinar das várias atividades 
dos programas, em colaboração com Serviço de Inovação Sócio Educacional da Lezíria do Tejo, 
tendo em vista a avaliação da sua situação e a adequação das intervenções;

Integrar reuniões periódicas de: a) supervisão com o Serviço de Inovação Sócio Educacional 
da Lezíria do Tejo; b) balanço das atividades com os técnicos da divisão de Educação de cada 
Município parceiro e com as comunidades educativas locais (Associações de Pais, CPCJ, Agru-
pamentos de Escolas,…);
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Elaborar relatórios de avaliação relativos à execução e impacto das atividades contempladas 
nos programas supramencionados;

Desenvolver Projetos da Câmara Municipal do Cartaxo e desenvolvimento de projetos e pro-
gramas no âmbito da promoção do sucesso escolar e combate ao abandono escolar.

2.2 — Técnico Superior, com licenciatura em Psicologia, área de especialização de Psicologia 
Clínica, para área de educação e juventude da divisão de desenvolvimento económico e social: 
funções complexidade funcional de grau 3, e de acordo com o anexo ao mapa de pessoal: Plano 
Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PiiCiE LT) — No âmbito do Programa de 
Parentalidade Positiva:

Criar grupos de apoio/suporte de partilha mútua.
Realizar sessões individuais de coaching e apoio parental;
No âmbito do Programa da Academia de Inteligência Emocional:
Realizar sessões de avaliação e psicometria psicológica e psicossocial;
Realizar consultas de acompanhamento, gestão psico -emocional e promoção da resiliência 

nas crianças, jovens e respetivas famílias e junto da comunidade escolar;
Além destas sessões, o trabalho será intercalado, dentro do necessário, com contactos com 

outras figuras -chave, com o intuito de otimizar a intervenção: Participar nos processos de avaliação 
e monitorização multidisciplinar das várias atividades dos programas, em colaboração com Serviço 
de Inovação Sócio Educacional da Lezíria do Tejo, tendo em vista a avaliação da sua situação e 
a adequação das intervenções;

Integrar reuniões periódicas de: a) supervisão com o Serviço de Inovação Sócio Educacional 
da Lezíria do Tejo; b) balanço das atividades com os técnicos da divisão de Educação de cada 
Município parceiro e com as comunidades educativas locais (Associações de Pais, CPCJ, Agru-
pamentos de Escolas,…);

Elaborar relatórios de avaliação relativos à execução e impacto das atividades contempladas 
nos programas supramencionados;

Intervenção em novos projetos da Câmara Municipal do Cartaxo, organização e realização de 
oficinas, seminários e workshops em regime presencial e à distância no âmbito da promoção do 
sucesso escolar e combate ao insucesso escolar e outras áreas

2.3 — Técnico Superior, com licenciatura em Educação Social, para área de educação e 
juventude da divisão de desenvolvimento económico e social: funções complexidade funcional de 
grau 3, e de acordo com o anexo ao mapa de pessoal: Plano Integrado Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar (PiiCiE LT) — Desempenhar funções no âmbito da Educação Social, em contexto 
diversificados de intervenção social, cultural e educacional.

Organizar atividades e desenvolvimento de grupos de alunos, pais/cuidadores e da comuni-
dade escolar através da programação de um conjunto de atividades de carácter educativo, cultural, 
desportivo e social promovendo programas de Meditação Mindfulness, Educação Parental, Educa-
ção pela Arte e na Natureza e Clube de Robótica, Bootcamps de Criatividade e Inovação, Espaço 
Municipal de Inovação e o Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagem CTEM.

Desenvolver em conjunto com o Serviço de Inovação Sócio Educacional da Lezíria do Tejo e 
com os Agrupamentos de Escola, um planeamento, uma estrutura programática e uma estratégia 
de operacionalização para a dinamização anual das atividades educativas inovadoras do Espaço 
Municipal de Inovação e do Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagem CTEM;

Acompanhar as atividades, os respetivos alunos e professores na dinamização de ambos os 
espaços por forma a impulsionar a diferenciação e inovação pedagógicas;

Participar nos processos de avaliação e monitorização multidisciplinar das várias atividades 
dos programas, em colaboração com Serviço de Inovação Sócio Educacional da Lezíria do Tejo, 
tendo em vista a avaliação da sua situação e a adequação das intervenções;

Integrar reuniões periódicas de: a) supervisão com o Serviço de Inovação Sócio Educacional 
da Lezíria do Tejo; b) balanço das atividades com os técnicos da divisão de Educação de cada 
Município parceiro e com as comunidades educativas locais (Associações de Pais, CPCJ, Agru-
pamentos de Escolas,);
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Elaborar relatórios de avaliação relativos à execução e impacto das atividades contempladas 
nos programas supramencionados;

Desenvolver Projetos da Câmara Municipal do Cartaxo e desenvolvimento de projetos e pro-
gramas no âmbito da promoção do sucesso escolar e combate ao abandono escolar.

3 — A habilitação académica exigida para efeitos do procedimento concursal a que corresponde 
o ponto 2.1 é o grau de Licenciado em Animação Cultural e Educação Comunitária, no respeitante 
ao ponto 2.2., o grau de Licenciado em Psicologia, área de especialização de Psicologia Clínica e 
no respeitante ao ponto 2.3., o grau de Licenciado em Educação Social.

4 — A publicação integral será efetuada na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível em 
www.bep.gov.pt.

5 — Quaisquer outras informações podem ser solicitadas na área de gestão de recursos 
humanos deste Município, durante o horário de expediente (das 9h às 17h30m), ou para o seguinte 
endereço: rh@cm-cartaxo.pt.

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 15/PC -JH/2021, de 27 de outubro.

3 de agosto de 2022. — O Vereador, Pedro Miguel Ferreira Reis.
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