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AVISO n.º 33/2022 

Procedimento de mobilidade na categoria para ocupação de um posto de trabalho, previsto e não 

ocupado no mapa de pessoal do Município do Cartaxo, na carreira e categoria de Técnico Superior, 

atividade apoio técnico, para a área de apoio técnico e administrativo da Divisão de Ambiente, Obras 

e Equipamentos Municipais. 

 

1 — Faz-se público que, 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, por recurso 

a mobilidade, o Município do Cartaxo pretende proceder ao preenchimento do seguinte posto de 

trabalho: 

- 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de técnico superior, atividade apoio técnico, para a área 

de apoio técnico e administrativo da Divisão de Ambiente, Obras e Equipamentos Municipais. 

 

2 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger-se-á pelas disposições contidas na Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (doravante LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 

sua atual redação adaptada à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou a Lei do Orçamento de Estado para 2021, e Código 

do Procedimento Administrativo. 

 

3 — Caracterização do posto de trabalho, de acordo com o anexo ao mapa de pessoal: Implementa 

e acompanha projetos em todas as suas etapas e componentes; procura e avalia as soluções mais 

ajustadas para ir ao encontro das necessidades da CMC, extraindo conclusões acerca da sua 

exequibilidade e eficácia, emitindo pareceres técnicos acerca das soluções a implementar; Gere, 

acompanha, dinamiza e implementa projetos, financiados ou não financiados, assim como processos 

e procedimentos de contratação pública; participa na definição, implementação e acompanhamento 

de projetos em áreas técnicas da sua responsabilidade e âmbito de intervenção; assegura a gestão e o 

acompanhamento da execução dos contratos e projetos, garantindo a interligação entre as entidades 

fornecedoras de bens, serviços e empreitadas, agindo como facilitador na resolução dos problemas, 

efetuando reuniões periódicas para análise da execução dos contratos e a forma como estão a 

corresponder às necessidades do município, pesquisando novas possibilidades e soluções nas áreas 

que estão a ser dinamizadas com a implementação dos projetos; efetua levantamentos de 

necessidades para a implementação de projetos em áreas consideradas relevantes e estratégicas, 

preparando e promovendo reuniões sobre estas áreas e soluções disponíveis, debatendo 

oportunidades para a obtenção de economias de escala para, posteriormente, lançar o concurso e 

elaborar os procedimentos de contratação; prepara apresentações e promove sessões de 

esclarecimento sobre aspetos gerais e contextuais das áreas técnicas em que intervém; pode realizar 

outras atividades e participar em projetos, não especificados anteriormente, necessários para o bom 

funcionamento e para a prossecução dos objetivos da CMC. 
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4 — Posicionamento remuneratório: o posicionamento remuneratório será determinado de acordo 

com o disposto no artigo 153.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

5 — Requisitos de admissão:  

5.1 — Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 

5.2 — Encontrar-se integrado na carreira de técnico superior; 

5.3 — Possuir uma das seguintes licenciaturas: Gestão; Administração/Gestão Pública e/ou 

Autárquica. 

 

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

 

7 — Formalização da candidatura: 

7.1 — Prazo de candidatura: 3 dias úteis a contar da data de publicação na Bolsa de Emprego Público, 

nos termos do artigo 97.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

7.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente 

da Câmara Municipal, acompanhado da documentação mencionada no ponto seguinte, os quais 

deverão ser entregues até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas: 

- Por correio eletrónico para o seguinte endereço: rh.recrutamento@cm-cartaxo.pt; 

7.2.1 — 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. 

7.2.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte 

documentação: 

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

- 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, se não for 

trabalhador do Município do Cartaxo. 

7.3 — Os dados pessoais recolhidos destinam-se, única e exclusivamente, para os fins do presente 

procedimento. 

7.4 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da Lei. 

7.5 — Assiste ao Júri do procedimento a faculdade de exigir a qualquer candidato, no caso de dúvida 

sobre a situação que descreve, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações. 

8 — Método de seleção: O método de seleção a utilizar será a Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 

 

9 — Publicitação dos resultados: A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após 

homologação, será notificada aos candidatos e publicada na página eletrónica do Município. 

 

10 — Composição do Júri: 

mailto:rh.recrutamento@cm-cartaxo.pt
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Presidente – Mariana Beatriz Abrantes Melo – técnica superior; 

1.º vogal efetivo –Maria do Céu Madeira Mourato – técnica superior; 

2.º vogal efetivo – Teresa Isabel de Araújo Camoez – técnica superior;  

1.º vogal suplente – Vitor Manuel da Conceição Rodrigues – comandante dos bombeiros municipais; 

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

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

11 — 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, 17 de março de 2022 

 

 

O Vereador com competências delegadas, 
(Despacho n.º 15/PC-JH/2021, de 27-10) 

 
 
 
 

Pedro Miguel Ferreira Reis 
 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa. 
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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