
Apresentação de Candidaturas

Local: Monchique
Formalização da Candidatura: Através do formulário próprio disponibilizado no site do município em:

https://www.cm-monchique.pt/pt/menu/1391/procedimento-72022.aspx

Envio de candidaturas para o e-mail:
concursos.rh@cm-monchique.pt

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Monchique

1 Travessa da Portela, n.º 2 Monchique 8550470 
MONCHIQUE

Faro                     
              

Monchique            
                  

Total Postos de Trabalho: 1

Código da Oferta: OE202211/0894
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Organismo Câmara Municipal de Monchique
Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau

Área de Actuação:
Divisão Administrativa e Financeira – Conforme artigo 19.º do Regulamento 
Orgânico do Município de Monchique, a que se refere o aviso n.º 2733/2022, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 9 de fevereiro de 2022. 

Remuneração: 2645,28
Sumplemento Mensal: 197.13 EUR

Conteúdo Funcional:

direção intermédia de 2.º grau cujas competências se encontram estabelecidas 
em geral no artigo 15.º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto e, em particular, no 
artigo 20.º do Regulamento Orgânico do Município de Monchique, a que se 
refere o aviso n.º 2733/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
28, de 9 de fevereiro de 2022.

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Direito, Economia, Gestão Financeira, Contabilidade ou Gestão

Perfil:

Comprovados conhecimentos técnicos e/ou experiência na área de atuação do 
cargo de direção em causa; ter capacidade de promover uma gestão orientada 
para resultados, de acordo com os objetivos anuais a atingir; orientar a sua 
atividade por critérios de qualidade, eficácia e eficiência, simplificação de 
procedimentos, cooperação, comunicação eficaz e aproximação ao cidadão; 
deverá ter capacidade de liderar, motivar e empenhar os/as seus/suas 
trabalhadores(as) para o esforço conjunto de melhorar e assegurar o bom 
desempenho e imagem do serviço; deverá ter uma atitude pró-ativa e pautar a 
sua atuação por elevados padrões. 

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e Entrevista pública

Composição do Júri:

Presidente – Dr. Pedro Miguel Cunha Pereira (Diretor do Departamento de 
Serviços de Suporte do Município de Portimão);
Vogais – Dra. Noélia Valente Ramos (Chefe de Divisão da Unidade dos Serviços 
Partilhados - Comunidade Intermunicipal do Algarve) e Dra. Sílvia Luz Silvestre 
Rosário Duarte (Chefe da Divisão Administrativa do Município de Portimão).

Detalhe de Oferta de Emprego

Requisitos Legais de Provimento: B - Os constantes no artigo 12º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto.
Requisitos de Nacionalidade: Não

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social:

Aviso n.º 22469/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, parte J1, de 223-nov-
2022. 
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Contacto: concursos.rh@cm-monchique.pt

Data de Publicação 2022-11-28
Data Limite: 2022-12-14

Observações Gerais: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Monchique, o qual, bem como a documentação que o 
deve acompanhar, poderá ser enviada por via eletrónica para Concursos.rh@cm-
monchique.pt ou entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos ou remetido pelo 
correio, com aviso de receção até ao termo do prazo estipulado, para Município de 
Monchique, Travessa da Portela, 2, 8550-470 Monchique, devendo constar: a) Identificação 
completa (nome completo, estado civil, profissão, número e data do bilhete de identidade e 
serviço de identificação que o emitiu e residência); b) Declaração, sob compromisso de 
honra, relativamente à situação em que o requerente se encontra no que respeita aos 
requisitos legais de admissão mencionados; c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos 
considerem suscetíveis de influir na apreciação do seu mérito ou constituir motivo de 
preferência legal; d) Identificação do concurso a que se candidata, mediante referência ao 
número e data do Diário da República onde se encontra publicado o aviso de abertura. 

O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos seguintes documentos: a) 
Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo serviço ou organismo de origem, da qual, 
constem inequivocamente a natureza do vínculo, a categoria, o tempo de serviço na 
categoria, carreira e na função pública; b) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, 
com indicação das funções exercidas ao longo da atividade profissional e respetivos termos 
de permanência; c) Fotocópia do certificado de habilitações literárias; d) Fotocópia dos 
documentos comprovativos das ações de formação profissional; e) Fotocópia dos 
documentos comprovativos que os candidatos considerem relevantes para apreciação do seu 
mérito ou que possam constituir motivo de preferência legal; Assiste ao júri a faculdade de 
exigir a cada candidato, em caso de dúvida, a apresentação de documentos autenticados 
comprovativos das suas declarações.

Mais informações em:
https://www.cm-monchique.pt/pt/menu/1392/procedimento-82022.aspx
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