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

de trabalho, por recurso à mobilidade de trabalhador, 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 técnico superior, atividade comunicação, para a área 

de imagem e comunicação. 

Caracterização do posto de trabalho, de acordo com o anexo ao mapa de pessoal: Desenvolvimento e 

execução de planos de comunicação estratégicos – comunicação interna e externa; utilização de 

métricas de comunicação – canais tradicionais e digitais; produção de conteúdos escritos – funções de 

copywriter –  capacidade de escrita e de edição de conteúdos para canais tradicionais e digitais; 

domínio das ferramentas Microsoft Office, na ótica do utilizador; utilização de tecnologias de 

comunicação e multimédia – programas de criação e produção de peças de design gráfico, web design 

e produção de vídeo (domínio dos programas Adobe Creactive); redes sociais e plataformas de e-mail 

marketing (domínio de plataforma E-Goi); comunicação escrita e falada na língua inglesa; emissão de 

pareceres técnicos consubstanciados em análise crítica fundamentada; funções exercidas com 

criatividade, responsabilidade, resiliência e flexibilidade na procura de soluções, com atenção ao 

detalhe, autonomia e rigor, orientação para obtenção de resultados e com elevada capacidade de 

negociação e relacionamento interpessoal. 

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

3 — Requisitos de admissão: 

3.1 — Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado e de licenciatura 

na área da Comunicação.  

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

5 — Data limite para candidaturas: 21 de março de 2019. 

6 — Formalização da candidatura: 

6.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas, em suporte de papel, mediante requerimento dirigido 

ao Presidente da Câmara Municipal, o qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, 

deverá ser entregue pessoalmente neste Município, no período de expediente (das 9h às 17h30m), ou 

remetidas pelo correio em carta registada com aviso de receção, dirigidas ao senhor Presidente da 

Câmara, Câmara Municipal de Cartaxo, Praça 15 de Dezembro, 2070-050 Cartaxo, até ao termo do 

prazo fixado para apresentação das candidaturas (não se aceitam candidaturas em formato 

eletrónico). No requerimento deverão constar os seguintes elementos: 

 - Identificação; 

 - Habilitações literárias; 
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 - 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: 

 - 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. 

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

9 — Composição do Júri: 

Presidente - Maria do Nascimento Janeiro Serrado – técnica superior; 

Vogais efetivos - Natacha Rodrigues Pinto de Faria – técnica superior; 

     Paulo Manuel Teixeira da Silva Maltez – técnico superior;  

Vogais suplentes - Luís Migue da Silva Benavente – técnico superior; 

        Pedro Miguel de Almeida Sobreira – coordenador técnico de informática. 

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, 6 de março de 2019 

 
O Vereador com competências delegadas, 

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

 
 
 

 
 

Fernando Manuel da Silva Amorim 
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