
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201904/0678

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Peniche

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Aplicável nos termos legais.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Desenvolve funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 
avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração de pareceres, projetos 
eatividades conducentes à definição e concretização das políticas do Município no 
Gabinete Juridico, nomeadamente : Praticar atos próprios de advocacia sempre 
que necessário; Acompanhar
a fase pré e contenciosa dos litígios e assegurar a defesa judicial
dos interesses do município, exercendo o patrocínio judiciário dos
processos, ações e recursos em que o município, os órgãos municipais
ou os seus titulares sejam parte, por atos legitimamente praticados no
exercício da sua competência e por força desta; Promover a divulgação
e assegurar a aplicação das recomendações, sugestões e procedimentos
impostos à Câmara Municipal e aos serviços pela execução de sentenças
judiciais; Acompanhar e elaborar todos os atos processuais necessários
à obtenção da declaração de utilidade pública para fins expropriativos;
Instruir e acompanhar os processos de defesa dos bens do domínio
público a cargo do município e ainda do património que integre o seu
domínio privado; Proceder ao tratamento, classificação e organização
de legislação, jurisprudência e doutrina de relevância municipal, incluindo
os pareceres jurídicos externos, e promover a sua divulgação e
conhecimento oportuno junto dos serviços; Exercer as demais funções
que lhe forem cometidas por lei ou por despacho superior, para além da
atribuição de tarefas de complexidade e responsabilidade equiparáveis,
não expressamente mencionadas.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Direito

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Direito Direito
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Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Peniche

1 Largo do Município 2520239 PENICHE Leiria                    
             

Peniche                
                

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: pessoal@cm-peniche.pt

Contacto: 262780100/ extensão 383

Data Publicitação: 2019-04-23

Data Limite: 2019-05-08

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Não aplicável

Texto Publicado em Jornal Oficial: Não aplicável

Observações

Os interessados deverão enviar a sua candidatura por email com os seguintes documentos:
- CV
- Comprovativos de Habilitações Académicas, de Experiência Profissional e de Formação Profissional
- Declaração de Vínculo
- Motivação para esta Oferta
Na página da CMP, encontra-se um Requerimento próprio para Ofertas de Mobilidade Interna, no link abaixo indicado :
http://www.cm-peniche.pt/Procedimentos-Concursais--Mobilidade

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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