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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 técnico superior, atividade aprovisionamento, 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: Aprovisionamento 

- Procede a estudos de mercado relativamente às compras de bens e serviços a efetuar para áreas 

diversas da organização e organiza os respetivos processos de aquisição; Promove uma base de dados 

com potenciais consultas e convidados, com vista aos ajustes diretos; Emite pareceres de adjudicação 

para as aquisições necessárias, após a realização de consultas/convites;  Procede às aquisições de bens 

e serviços necessários, respeitando o disposto na legislação em vigor e os procedimentos da 

Organização;  Assegura o controlo de compras, nomeadamente quanto à vigilância dos prazos e 

condições contratuais; Promove a uniformização e a normalização dos bens de consumo com o intuito 

de reduzir custos;  Gere os stocks dos bens da Organização, controlando os consumos internos, 

assegurando a existência de quantidades mínimas para utilização e evitando ruturas; Elabora, na 

aplicação informática, o registo da requisição e envia, junto com o ofício, às respetivas entidades; 

Organiza e atualiza a base de dados de fornecedores e prestadores de serviços; Pode participar na 

elaboração de estudos de caráter económico e financeiro, visando a obtenção de economias de escala. 

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

3 — Requisitos de admissão:  

a) Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 

b) Encontrar-se integrado na carreira de técnico superior; 

c) Possuir uma das seguintes licenciaturas: Direito, Contabilidade e Fiscalidade, Contratação Pública; 

Administração Pública. 

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

5 — Data limite para candidaturas: 21 de abril 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 - – Ana Catarina de Matos Silvestre – técnica superior; 

1.º vogal efetivo – Marta Lúcia Florindo Ouro – técnica superior; 

2.º vogal efetivo - Paulo Manuel Teixeira da Silva Maltez – técnico superior;  

1.º vogal suplente – Luis Miguel da Silva Benavente – técnico superior; 
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2.º vogal suplente – Bento António Gírio Tanganho – técnico 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, 6 de abril 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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