
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201908/0231

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:

Assegurar todas as funções técnicas e administrativas inerentes à gestão da 
biblioteca/centro de documentação da Biblioteca Municipal de Peniche, tais 
como:
- Conceber e planear serviços e sistemas de informação;
- Estabelecer e aplicar critérios de organização e funcionamento dos serviços;
- Selecionar, classificar e indexar documentos sob a forma textual, sonora, visual 
ou outra, para o que necessita de desenvolver e adaptar sistemas de tratamento 
automático ou manual, de acordo com as necessidades específicas dos 
utilizadores; 
- Definir procedimentos de recuperação e exploração de informação;
- Apoiar e orientar o utilizador dos serviços;
- Promover ações de difusão, a fim de tornar acessíveis as fontes de informação 
primária, secundária e terciária; 
- Coordenar e supervisionar os recursos humanos e materiais necessários às 
atividades a desenvolver e proceder à avaliação dos resultados. 

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: Licenciatura e formação profissional adequados ao lugar a prover.

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

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                
                

1



Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Descrição da formação e/ou experiências profissionais:
a) Curso de Bibliotecário-Arquivista, criado pelo Decreto-Lei n.º 26026/1935, de 
7 de Novembro;
b) Diploma de Bibliotecário, Arquivista e Documentalista, criado pelo Decreto-Lei 
n.º 49009/1969, de 16 de Maio;
c) Curso de Especialização em Ciências Documentais, opção em Documentação e 
Biblioteca, criado pelo Decreto n.º 87/1982,
de 13 de Julho, e regulamentado pela Portaria n.º 448/1983 e pela Portaria n.º 
449/1983, de 19 de Abril, e pela Portaria n.º
852/1985, de 9 de Novembro;
d) Outros cursos de especialização pós-licenciatura na área das Ciências 
Documentais, de duração não inferior a dois anos,
ministrados em instituições nacionais de ensino universitário;
e) Licenciaturas e Mestrados na área das Ciências da Documentação ou das 
Ciências da Informação;
f) Cursos, licenciaturas e mestrados ministrados em instituições estrangeiras 
reconhecidos como equivalentes aos citados nas
alíneas precedentes.
g) Parte curricular de Mestrado ou de Doutoramento na área das Ciências da 
Documentação ou das Ciências da Informação.

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

Contacto: 262780100/ extensão 306

Data Publicitação: 2019-08-07

Data Limite: 2019-08-21

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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