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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM 
POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR 
(ENGENHARIA ELETROTÉCNICA) – Procedimento n.º 9/2022 

CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO 

POSTO DE TRABALHO: 

Carreira: Técnico Superior 

Afetação: DUOPA (Divisão de Urbanismo, Ordenamento, Planeamento e Ambiente)  

Caracterização: Exercício de atividades inerentes à carreira e categoria Técnica Superior, 

nos termos do mapa anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 

redação atual, correspondente ao grau 3 de complexidade funcional, complementado por 

competências de apoio geral. 

Nestes termos, considera-se inerente ao posto de trabalho, as seguintes atividades: 

 Exercer funções na área administrativa de natureza executiva, de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de 

grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais, 

designadamente, expediente, arquivo, secretaria e aprovisionamento; 

 Exercer funções de acompanhamento e coordenação das equipas das áreas de 

eletricidade e AVAC; 

 Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança;  

 elaborar ensaios dentro das competências das suas habilitações;  

 elaborar autos de medição; 

 elaborar informações técnicas sobre projetos de especialidades na sua área 

académica; 

 Exercer funções operacionais relacionadas com manutenção dos equipamentos 

elétricos, de AVAC, mecânicos e eletromecânicos; 

 Executar projetos na área de eletrotecnia; 

 Assegurar uma gestão pró-ativa e fundamental de energia dos edifícios municipais; 
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 Elaborar e/ou manter atualizado o Plano de Manutenção (PM) dos edifícios municipais 

e seus sistemas técnicos, assegurar o seu cumprimento e verificando a sua boa 

execução;  

 informar sobre a necessidade de realizar a intervenção em equipamentos;  

 aconselhar na seleção de novos sistemas técnicos, exclusivamente no que respeita 

ao cumprimento da legislação aplicável; 

 outras inerentes à sua especificidade técnica. 

PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

Na aplicação dos métodos de seleção de Avaliação Psicológica (AP) ou de Entrevista de 

Avaliação de Competências (EAC), são consideradas as seguintes competências 

comportamentais previstas na Portaria n.º 359/2013, de 13 de dezembro, que aprova os 

modelos de fichas de autoavaliação e avaliação do desempenho na Administração Pública, as 

listas de competências, a saber: 

 

N.º Descrição da Competência 

1 

ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS: Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objetivos 
do serviço e as tarefas e que lhe são solicitadas. 
 
Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: 

 Estabelece prioridades na sua acção, conseguindo, em regra, centrar-se nas atividades com maior 

valor para o serviço (atividades-chave). 

 Compromete-se, em regra, com objetivos exigentes mas realistas e é perseverante no alcançar das 

metas definidas. 

  Realiza com empenho e rigor as tarefas ou projetos que lhe são distribuídos.  

 Gere adequadamente o seu tempo de trabalho, preocupando-se em cumprir os prazos estipulados 

para as diferentes actividades. 

2 

ORIENTAÇÃO PARA O SERVIÇO PÚBLICO: Capacidade para integrar no exercício da sua atividade os 
valores éticos e deontológicos do serviço público e do setor concreto em que se insere, prestando um 
serviço de qualidade orientado para o cidadão. 
 
Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: 

 Demonstra compromisso pessoal com os valores e princípios éticos do serviço público através dos 
seus atos.  

 Identifica claramente os utentes do serviço e as suas necessidades e presta um serviço adequado, 

com respeito pelos valores da transparência, integridade e imparcialidade. 

 Mostra-se disponível para com os utilizadores do serviço (internos e externos) e procura responder 

às suas solicitações.  

 No desempenho das suas atividades trata de forma justa e imparcial todos os cidadãos, respeitando 

os princípios da neutralidade e da igualdade. 



 
MUNICÍPIO DE MONCHIQUE 

– CÂMARA MUNICIPAL –                   

Telefone: 282 910 200 – Fax: 282 910 299 | Apartado 25 – 8551-951 Monchique | Email: geral@cm-monchique.pt | Web site: www.cm-monchique.pt 

 

N.º Descrição da Competência 

3 

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO: Capacidade para programar, organizar e controlar a sua atividade e 
projetos variados, definindo objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades.  
 
Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: 

 Em regra é sistemático e cuidadoso na preparação e planeamento das suas tarefas e atividades. 

 Planeia e organiza as atividades e projetos que lhe são distribuídos, de acordo com os recursos que 

tem à sua disposição.  

 Realiza as suas atividades segundo as prioridades definidas e dentro dos prazos previstos. 

 Reavalia frequentemente o seu plano de trabalho e ajusta-o às alterações imprevistas, introduzindo as 

correções consideradas necessárias. 

5 

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS E EXPERIÊNCIA: Conjunto de saberes, informação técnica e 
experiência profissional, essenciais ao adequado desempenho das funções.  
 
Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: 

 Possui os conhecimentos técnicos necessários às exigências do posto de trabalho e aplica-os de 

forma adequada. 

 Detém experiência profissional que permite resolver questões profissionais complexas. 

 Preocupa-se em alargar os seus conhecimentos e experiência, de forma a desenvolver uma perspetiva 

mais abrangente dos problemas. 

 Utiliza, na sua prática profissional, as tecnologias de informação e de comunicação com vista à 

realização de um trabalho de melhor qualidade. 

10 

RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O SERVIÇO: Capacidade para compreender e integrar o 

contributo da sua atividade para o funcionamento do serviço, exercendo-a de forma disponível e diligente. 
 
Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: 

 Reconhece o seu papel na prossecução da missão e concretização dos objetivos do serviço e responde 

às solicitações que, no âmbito do seu posto de trabalho, lhe são colocadas.  

 Em regra responde com prontidão e disponibilidade às exigências profissionais. 

 É cumpridor das regras regulamentares relativas ao funcionamento do serviço, nomeadamente 

horários de trabalho e reuniões. 

 Trata a informação confidencial a que tem acesso, de acordo com as regras jurídicas, éticas e 

deontológicas do serviço. 

13 

TRABALHO DE EQUIPA E COOPERAÇÃO: Capacidade para se integrar em equipas de trabalho de 
constituição variada e gerar sinergias através de participação ativa.  
 

Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: 

 Integra-se bem em equipas de constituição variada, dentro e fora do seu contexto habitual de trabalho. 

 Tem habitualmente um papel ativo e cooperante nas equipas e grupos de trabalho em que participa. 

 Partilha informações e conhecimentos com os colegas e disponibiliza-se para os apoiar quando 
solicitado. 

 Contribui para o desenvolvimento ou manutenção de um bom ambiente de trabalho e fortalecimento 
do espírito de grupo. 
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N.º Descrição da Competência 

17 

TOLERÂNCIA À PRESSÃO E CONTRARIEDADES: capacidade para lidar com situações de pressão e com 

contrariedades de forma adequada e profissional. 
 
Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: 

 Mantém-se, em regra, produtivo mesmo em ambiente de pressão. 

 Perante situações difíceis mantém normalmente o controlo emocional e discernimento profissional. 

 Gere de forma equilibrada as exigências profissionais e pessoais. 

 Aceita as críticas e contrariedades.  

 

 

 


