Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE202102/0627
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Activa
Nível Orgânico: Juntas de Freguesia
Organismo Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau
Área de Actuação:

Referência 1 - Chefe de Divisão de Intervenção Comunitária
Referência 2 - Chefe de Divisão de Intervenção Territorial

Remuneração: 2621,68
Sumplemento Mensal: 0.00 EUR
Conteúdo Funcional:

Constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local
pela Lei n.º 49/2021, de 29 agosto

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Conforme áreas constantes do mapa de pessoal 2021
O titular do cargo será recrutado de entre indivíduos com capacidade de
liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e
organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e
mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência
Perfil:
profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. Deverá
ainda demonstrar formação e conhecimentos sobre Administração Local bem
como conhecimento do funcionamento administrativo das Autarquias Locais,
designadamente sobre o território da Freguesia em causa.
Métodos de Selecção a Utilizar:

Avaliação Curricular (AC)
Entrevista Pública (EP)

Ref.ª 1 – Divisão de Intervenção Comunitária
Eng. Mário Rui Coelho dos Santos, Tesoureiro da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica – Presidente;
Dr.ª Maria Manuela Fernandes Correia da Silva, advogada – 1.º Vogal efetivo,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
Dr. António Paulo Duarte de Almeida, advogado- 2.º Vogal efetivo;
Composição do Júri:
Ref.ª 2 – Divisão de Intervenção Territorial
Eng. João Pereira Dias, Vogal da Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica – Presidente;
Dr.ª Maria Manuela Fernandes Correia da Silva, advogada – 1.º Vogal efetivo,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
Dr. António Paulo Duarte de Almeida, advogado- 2.º Vogal efetivo

Locais de Trabalho

Local Trabalho

Nº
Postos

Junta de Freguesia 2
de São Domingos
de Benfica

Morada

Localidade

Rua Raul Carapinha

Código Postal

Distrito

Concelho

1500542 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 2
Requisitos Legais de Provimento: Os constantes no n.º 1, do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual
redação, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na atual
redação
Requisitos de Nacionalidade: Não
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação
Social:

Apresentação de Candidaturas

Local: Freguesia de São Domingos de Benfica
1

Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Presidente da
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, no qual conste a indicação do
procedimento a que se candidata e a identificação do candidato (nome completo,
nacionalidade, morada, código postal, contacto telefónico e endereço de correio eletrónico).
Estas podem ser entregues pessoalmente no serviço de Recursos Humanos ou remetidas
pelo correio, registado com aviso de receção, para Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica, Rua António Saúde, 11-13, 1500 - 048 Lisboa, não sendo aceites candidaturas
enviadas por correio eletrónico.
O requerimento de admissão deve ser assinado e acompanhado, sob pena de exclusão, de:
a) Curriculum vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente assinado, onde conste
designadamente as habilitações literárias, as funções profissionais exercidas e respetivo
período, as ações de formação, congressos ou afins, com indicação das entidades
promotoras, respetiva duração e datas de obtenção da formação;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias, mediante fotocópia simples e legível
do certificado autêntico ou autenticado;
c) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, comprovativa da titularidade
de vínculo de emprego público (original ou fotocópia), com data reportada ao prazo
estabelecido para apresentação de candidaturas, onde conste a modalidade do vínculo de
emprego público, a natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na carreira e, se for o
caso, o tempo de serviço prestado em funções de coordenação e em cargos dirigentes;
d) Os candidatos que exerçam funções na Freguesia de São Domingos de Benfica ficam
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) e c), desde que os
mesmos constem do seu processo individual e desse facto façam menção no requerimento
de admissão ou no curriculum vitae.
A falta de apresentação, durante o prazo de apresentação de candidaturas, dos documentos
comprovativos das declarações constantes no curriculum vitae, nomeadamente no que
respeita a habilitações literárias, formação profissional e experiência profissional, implica a
não consideração desses elementos, para efeitos de avaliação do método de seleção
Avaliação Curricular, encontrando-se, contudo, os trabalhadores da Freguesia de São
Domingos de Benfica dispensados da apresentação desses documentos, desde que os
mesmos constem do seu processo individual e desse facto façam menção no requerimento
de admissão ou no curriculum vitae.
Contacto: 217248610

Data de Publicação 2021-02-26
Data Limite: 2021-03-19
Observações Gerais: O presente aviso é feita na Bolsa de Emprego Público, no sítio oficial da Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica e em órgão de imprensa de expansão nacional.
09/03/2021 - Alteração da data de entrega de candidaturas uma vez que a publicação em
DRE só ocorreu na corrente data

Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

2

