
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201810/0465

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:

1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Técnico Superior para o Setor de 
Licenciamento  (Licenciatura em Arquitetura) – Divisão de Planeamento e de 
Gestão Urbanística - DPGU 

Executar tarefas inerentes à função;
Apoiar os serviços municipais, no âmbito das suas atribuições e competências;
Exercer, com responsabilidade e autonomia técnica, funções consultivas, de 
estudo, planeamento, organização, programação, avaliação e emprego de 
procedimentos e métodos de natureza técnica e ou científica inerentes à 
respetiva área de especialização e formação académica, que visam fundamentar 
e preparar a decisão superior;
Elaborar informações relativas a processos na área da respetiva especialidade, 
incluindo a gestão urbanística, planeamento urbano, ordenamento do território e 
preservação do património edificado;
Apreciar projetos e pedidos de licenciamento de obras e de loteamentos 
particulares, e de outras operações urbanísticas, e emitir pareceres técnicos que 
fundamentem as decisões superiores;
Desenvolver atividades conducentes à definição e concretização das políticas 
estratégicas do município na área da gestão urbanística, planeamento 
estratégico e ordenamento do território;
Fazer vistorias, peritagens técnicas e atendimentos, e garantir o cumprimento 
das normas legais e regulamentares sobre edificações e loteamentos 
particulares;
Articular as suas atividades com outros profissionais, nomeadamente nas áreas 
do planeamento do território, arquitetura paisagista, reabilitação social e urbana 
e engenharia;
Executar atividades complementares relevantes.

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: Arquitetura
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Arquitectura, Artes Plásticas e Design Arquitectura Arquitectura

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@vm-peniche.pt

Contacto: 262780100/ extensão 383

Data Publicitação: 2018-10-12

Data Limite: 2018-10-26

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 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2



3


