
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202012/0132

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:

Processo n.º 40/02-12 (2020) – Referência a): 1 (um) posto de trabalho em 
regime de mobilidade a tempo inteiro entre órgãos, na modalidade na categoria 
de Técnico Superior no Setor de Fiscalização de Obras e Loteamentos da Divisão 
de Obras Municipais, com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, 
pelo período de até 18 meses, nos termos do artigo 92.º, do n.º 2 do artigo 
93.º, do artigo 94.º, do artigo 97.º e artigo 97.º-A, todos da LTFP, na sua atual 
redação, com remuneração igual ao lugar de origem.

 Caracterização e conteúdo funcional do lugar a prover: 
 
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 e 
atividades conducentes à definição e concretização das políticas do Município, 
quer na área de Fiscalização de Empreitadas quer na área de Obras por 
Administração Direta, compreendendo:

• Acompanhamento da execução dos trabalhos;
• Realização de autos de medição;
• Realização de autos de revisão de preços;
• Balizamento do plano de trabalhos;
• Conta final da empreitada;
• Pedido de esclarecimentos ao projetista;
• Reuniões de obra;
• Verificação do cumprimento do caderno de encargos, clausulas técnicas e
jurídicas, código dos contratos públicos e legislação complementar;
• Elaboração de pareceres técnicos.

Nos termos do artigo 81.º da LTFP, a descrição do conteúdo funcional não 
prejudica a atribuição ao trabalhador de funções não expressamente 
mencionadas, que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o 
trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem 
desvalorização profissional.

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;
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e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Engenharia Civil

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Civil Engenharia Civil

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: Requisitos:

Os candidatos têm que ser detentores de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida na carreira e categoria de 
Técnico Superior, com Licenciatura em Engenharia Civil, sem possibilidade de ser 
substituída por formação ou experiência profissional.

Os candidatos deverão cumprir, rigorosamente e cumulativamente, os requisitos 
gerais e específicos até à data limite para apresentação das candidaturas, sob 
pena de exclusão:

 Requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP: 
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial; 
b) 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

 Na fase de candidatura, os candidatos são dispensados da apresentação dos 
documentos comprovativos dos requisitos a que se refere o número anterior, 
desde que declarem, sob compromisso de honra, no próprio requerimento, a 
situação precisa em que se encontram relativamente a cada um deles. 

Nível habilitacional: Licenciatura em Engenharia Civil nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, sem possibilidade de ser substituída por formação 
ou experiência profissional.

Experiência Profissional em funções idênticas (mínimo 5 anos).

Envio de Candidaturas para: recrutamento@cm-peniche.pt ; Largo do Município, 2520-239 Peniche

Contacto: 262780100

Data Publicitação: 2020-12-09

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Data Limite: 2020-12-22

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Não se aplica.

Texto Publicado em Jornal Oficial: AVISO Procedimento de mobilidade na categoria para 1 (um) posto de trabalho, 
integrado na carreira e na categoria de Técnico Superior, com vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado, pelo período máximo de 18 meses 1 
– Ao abrigo do disposto no artigo 92.º, do n.º 2 do artigo 93.º, do artigo 94.º, 
do artigo 97.º e do artigo 97.º-A, todos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho ( a 
Lei Geral do trabalho em Funções Públicas, doravante designada LTFP) , na sua 
atual redação e por Despacho de 23 de novembro de 2020, exarado por mim, 
torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados da data da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), o presente procedimento para 1 (um) Técnico Superior por mobilidade na 
categoria. 2 – Caracterização da oferta: Processo n.º 40/02-12 (2020) – 
Referência a): 1 (um) posto de trabalho em regime de mobilidade a tempo 
inteiro entre órgãos, na modalidade na categoria de Técnico Superior no Setor 
de Fiscalização de Obras e Loteamentos da Divisão de Obras Municipais, com 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, pelo período de até 18 
meses, nos termos do artigo 92.º, do n.º 2 do artigo 93.º, do artigo 94.º, do 
artigo 97.º e artigo 97.º-A, todos da LTFP, na sua atual redação, com 
remuneração igual ao lugar de origem. 3 – Caracterização e conteúdo funcional 
do lugar a prover: 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 e atividades conducentes à definição e concretização das 
políticas do Município, quer na área de Fiscalização de Empreitadas quer na área 
de Obras por Administração Direta, compreendendo: • Acompanhamento da 
execução dos trabalhos; • Realização de autos de medição; • Realização de 
autos de revisão de preços; • Balizamento do plano de trabalhos; • Conta final 
da empreitada; • Pedido de esclarecimentos ao projetista; • Reuniões de obra; • 
Verificação do cumprimento do caderno de encargos, clausulas técnicas e 
jurídicas, código dos contratos públicos e legislação complementar; • Elaboração 
de pareceres técnicos. Nos termos do artigo 81.º da LTFP, a descrição do 
conteúdo funcional não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções não 
expressamente mencionadas, que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, 
para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que 
não impliquem desvalorização profissional. 4 – Requisitos: Os candidatos 
deverão cumprir, rigorosamente e cumulativamente, os requisitos gerais e 
específicos até à data limite para apresentação das candidaturas, sob pena de 
exclusão: 4.1 – Requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP: a) Nacionalidade 
portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional 
ou lei especial; b) 18 anos de idade completos; c) Não inibição do exercício de 
funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se propõe 
desempenhar; d) Robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício 
das funções; e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 4.1.1 – Na fase 
de candidatura, os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos 
comprovativos dos requisitos a que se refere o número anterior, desde que 
declarem, sob compromisso de honra, no próprio requerimento, a situação 
precisa em que se encontram relativamente a cada um deles. 4.2 – Nível 
habilitacional: Licenciatura em Engenharia Civil nos termos da alínea c) do n.º 1 
do artigo 86.º da LTFP, sem possibilidade de ser substituída por formação ou 
experiência profissional. 4.3 – Experiência Profissional em funções idênticas 
(mínimo 5 anos). 5 – Local de trabalho Divisão de Obras Municipais e as funções 
serão exercidas na área do concelho de Peniche. 6 – Forma, prazo e local para 
apresentação de candidaturas: 6.1 – Forma: As candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante preenchimento de formulário tipo obrigatório especifico 
de Mobilidade, disponível na página da Internet 
https://www.cmpeniche.pt/cmpeniche/uploads/document/file/5606/requerimento
_candidatura_procedimento_mobilidade_interna_mpeniche.pdf e nos termos do 
aviso de abertura. A apresentação da candidatura deve ser efetuada 
preferencialmente através de envio por via eletrónica para recrutamento@cm-
peniche.pt (podendo submeter unicamente ficheiros no formato pdf) ou por 
correio registado, com aviso de receção, para Município de Peniche, Largo do 
Município, 2520-239 Peniche, dentro do prazo de candidatura, respeitando o 
prazo de 3 dias úteis de dilação do correio. 6.2 – Prazo: O prazo de entrega para 
as candidaturas é de 10 dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte à publicação 
na Bolsa de Emprego Público (BEP) e na página da Internet (https://www.cm-
peniche.pt/). 6.3 - Apresentação de documentos: A apresentação das 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

candidaturas, deverá ser realizada através do formulário de candidatura 
obrigatório, disponível em 
https://www.cmpeniche.pt/cmpeniche/uploads/document/file/5606/requerimento
_candidatura_procedimento_mobilidade_interna_mpeniche.pdf no qual deverá 
ser identificado o lugar a que está a concorrer, acompanhado, sob pena de 
exclusão, dos documentos comprovativos da posse dos requisitos de admissão: 
a) Fotocópia legível do certificado de habilitações (caso seja detentor de 
certificado de habilitações estrangeiro deve entregar também, certificado de 
equivalência correspondente, emitido pelo Ministério da Educação); b) Currículo 
Profissional atualizado, detalhado, datado e assinado pelo requerente, do qual 
conste a identificação pessoal, habilitações literárias, experiência profissional 
detalhada; c) Fotocópia de certificados relevantes para a área, fotocópia do 
documento de identificação, fotocópia do respetivo currículo atualizado, datado e 
assinado; d) Declaração de vínculo emitida pelo serviço a que pertence, 
devidamente atualizada à data da publicitação do aviso, da qual conste a 
modalidade da relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado de 
que é titular, a carreira/categoria em que se encontra integrado, a posição 
remuneratória correspondente que aufere nessa data, com o tempo e o 
conteúdo funcional da atividade que exerce e da avaliação de desempenho 
relativa aos 3 últimos biénios. Apenas serão contabilizados elementos 
curriculares acompanhados dos respetivos comprovativos. 7 – A seleção dos 
candidatos seja efetuada com base na Avaliação Curricular (AC) que será 
complementada com uma entrevista profissional de seleção baseada nas 
competências a identificar pelo júri, a qual tem caráter eliminatório. Apenas os 
candidatos pré-selecionados na análise curricular, serão contactados para 
realização da entrevista profissional de seleção. Paços do Concelho de Peniche, 
25 de novembro de 2020 O Presidente da Câmara Municipal de Peniche 
Henrique Bertino Batista Antunes 

Observações

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento de formulário tipo obrigatório especifico de Mobilidade, 
disponível na Secção de Recursos Humanos, posto 2, no Edifício Cultural, ou na página da Internet 
(https://www.cmpeniche.pt/viver/recursos-humanos/procedimentos-concursais/mobilidade).
A apresentação da candidatura deve ser efetuada  através de envio por via eletrónica para recrutamento@cmpeniche.
pt (podendo submeter unicamente ficheiros no formato pdf) ou por correio registado, com aviso de receção, para Município de 
Peniche, Largo do Município, 2520-239 Peniche, dentro do prazo de candidatura, respeitando o prazo de 3 dias úteis de dilação do 
correio.

A apresentação das candidaturas, deverá ser realizada através do formulário de candidatura obrigatório, disponível em 
https://www.cm-peniche.pt/viver/recursos-humanos/procedimentos-concursais/mobilidade no qual deverá ser identificado o lugar a

que está a concorrer, acompanhado, sob pena de exclusão, dos documentos comprovativos da posse dos requisitos de admissão:
a) Fotocópia legível do certificado de habilitações (caso seja detentor de certificado de habilitações estrangeiro deve entregar 
também, certificado de equivalência correspondente, emitido pelo Ministério da Educação);
b) Currículo Profissional atualizado, detalhado, datado e assinado pelo requerente, do qual conste a identificação 
pessoal,habilitações literárias, experiência profissional detalhada;
c) Fotocópia de certificados relevantes para as áreas, fotocópia do documento de identificação;
d) Declaração de vínculo emitida pelo serviço a que pertence, devidamente atualizada à data da publicitação do aviso, da qual
conste a modalidade da relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado de que é titular, a carreira/categoria em que 
se encontra integrado, a posição remuneratória correspondente que aufere nessa data, com o tempo e o conteúdo funcional da
atividade que exerce e da avaliação de desempenho relativa aos 3 últimos biénios.
Apenas serão contabilizados elementos curriculares acompanhados dos respetivos comprovativos.

A seleção dos candidatos será efetuada com base na Avaliação Curricular (AC) que será complementada com uma entrevista 
profissional de seleção orientada  pelas competências definidas pelo júri, a qual tem caráter eliminatório. 

Apenas os candidatos pré-selecionados na análise curricular, serão contactados para realização da entrevista profissional de 
seleção.
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