Bolsa de Emprego Público (BEP)
Caraterização geral da oferta
Código da Oferta: OE202205/0769
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Ativa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Organismo: Câmara Municipal de Peniche
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direção Intermédia de 2.º grau
Área de Atuação: Divisão de Ambiente.
Remuneração: 2.645,28 EUR
Suplemento mensal: 194,79 EUR
Conteúdo Funcional: Conforme estabelecido no Regulamento da Organização dos Serviços Municipais e
Organograma do Município de Peniche, aprovado pela Deliberação n.º 300/2022, de 13 de abril, no ponto 2
do artigo 54.º do referido Regulamento, que ora se transcreve, tendo em conta que se aguarda a sua
publicação em Diário da República:
São competências da Divisão de Ambiente:
a) Dirigir, coordenar e orientar a atividade das subunidades orgânicas e áreas da divisão;
b) Coordenar a gestão das áreas protegidas de âmbito municipal;
c) Superintender e administrar as atividades relativas à limpeza pública, nomeadamente à recolha,
transporte e tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU);
d) Executar as medidas indicadas por estudos ou pesquisas sobre tratamento e aproveitamento de
lixeiras;
e) Planear, organizar e monitorizar o serviço de limpeza urbana, em espaço público e ou privado de
utilização pública, designadamente, a varredura manual, mecânica e lavagem de arruamentos,
recolha e transporte de resíduos verdes, volumosos e pequenos entulhos e controlo de ervas
infestantes em passeios e vias de comunicação;
f)

Promover e incentivar a participação da população na aplicação da política de separação de resíduos;

g) Definir e consolidar os sistemas de deposição de resíduos no concelho;
h) Emitir parecer sobre a construção ou localização de sistemas de deposição de resíduos, no âmbito de
operações urbanísticas ou de obras públicas, em articulação com as unidades orgânicas competentes;
i)

Emitir pareceres no âmbito da estratégia da gestão de resíduos e nos demais domínios do ambiente
em geral;

j)

Assegurar o recenseamento e a gestão dos contratos de recolha de resíduos equiparados a urbanos
dos grandes produtores, de acordo com o estabelecido em regulamento municipal, bem como a
correta gestão do fluxo de Resíduos de Demolição e Construção (RCD) produzidos no concelho;

k) Aplicar o disposto em Regulamento Municipal, na área dos resíduos, bem como outros normativos
legais que se apliquem;
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l)

Planear, organizar, executar e monitorizar o serviço de recolha de resíduos urbanos indiferenciados e
seletivos no setor doméstico e não -doméstico e em eventos e festividades;

m) Planear, organizar, executar e monitorizar o serviço de recolha de resíduos especiais e serviços
auxiliares;
n) Promover e incentivar a participação da população na aplicação das políticas de redução, separação
e reutilização de resíduos e contribuir para a aplicação e implementação dos princípios da economia
circular junto da sociedade;
o) Colaborar nos eventos e festividades aprovados pelo Município de acordo com os apoios definidos na
perspetiva de, no caso presente se poder aplicar as políticas acima definidas;
p) Coordenar todos os processos inerentes à Bandeira Verde dos Estabelecimentos de Ensino e das
Instituições de Solidariedade Social do Município;
q) Diagnosticar as necessidades de instalação e manutenção dos equipamentos de deposição de
resíduos;
Acompanhar, fiscalizar e avaliar o desempenho das empresas prestadoras de serviços na área da higiene e
limpeza urbana, incluindo a limpeza das praias e a gestão dos serviços de manutenção e limpeza dos
sanitários públicos;
a) Propor e desenvolver atividades no âmbito da proteção ambiental, incluindo a prossecução e o/u o
desenvolvimento de atividades de formação e sensibilização junto da Comunidade Educativa em
especial das nossas Escolas e da população em geral, bem como o apoio à monitorização do ruído,
em especial o desenvolvido por atividades ruidosas definidas na lei aplicável;
b) Acompanhar a elaboração de estudos de impacte ambiental;
c) Diagnosticar as necessidades de sensibilização ambiental na área da recolha de resíduos, colaborar
no desenvolvimento de ações de promoção e sensibilização e monitorizar a sua eficácia;
d) Prestar apoio às diversas unidades orgânicas, na área do ambiente, no sentido de assegurar, nas
vertentes funcionais respetivas, a compatibilização das políticas setoriais com os objetivos e
parâmetros definidos pelas políticas municipais de ambiente;
e) Apoiar a monitorização e acompanhamento de parâmetros de qualidade do ar e ruído;
f)

Promover as boas práticas ambientais ao nível do funcionamento interno dos serviços;

g) Promover e definir estratégias no âmbito da eficiência energética do município, procedendo ao
acompanhamento e revisão do Plano de Ação de Energia Sustentável;
h) Colaborar com os demais Serviços Municipais e/ou com as demais entidades intervenientes da
Administração Central, na realização das ações de vistoria de insalubridade ou de segurança que se
justificarem.
No âmbito das Alterações Climáticas:
a) Coordenar, em articulação, nomeadamente com a Divisão de Planeamento, Ordenamento e
Mobilidade (DPOM) e com a Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana (DOPGU), os estudos,
planos e projetos relacionados com as alterações climáticas no Município e mitigação dos seus
efeitos;
b) Implementar/promover as medidas de adaptação às alterações climáticas conforme o Plano
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, e colaborar na implementação de todas as medidas
de mitigação previstas, procedendo ainda à atualização e monitorização desse plano;
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c) Contribuir para a dinamização e delineação de políticas e ações com impacto na adaptação às
alterações climáticas a nível municipal e concelhio;
d) Definir e propor linhas orientadoras para a integração das opções de adaptação nos instrumentos
municipais de gestão territorial, assim como critérios de adaptação às alterações climáticas passíveis
de incorporação em regulamentos, planos e projetos municipais;
e) Promover e participar em estudos, projetos, investigação ou parcerias institucionais relacionadas com
a temática das alterações climáticas.
No âmbito dos Recursos Hídricos, Praias e Áreas Balneares:
a) Promover medidas no âmbito da prevenção e combate à poluição, monitorizando a qualidade das
águas balneares e garantindo uma intervenção rápida no caso de picos de poluição;
b) Garantir a articulação com a Capitania do Porto de Aveiro sobre as questões que tenham a ver com
as praias, nomeadamente no que diz respeito à segurança balnear;
c) Colaborar com os demais Serviços Municipais e/ou com as demais entidades intervenientes da
Administração Central, na realização das ações de vistoria de insalubridade ou de segurança que se
justificarem.
d) Propor medidas de melhoria das zonas balneares e coordenar as candidaturas, campanhas, e ações
necessárias à atribuição dos galardões das Bandeiras Azul, da Praia Acessível e da Praia Saudável às
Praias do Município;
e) Emitir pareceres, sobre os concessionários a instalar em cada praia, assim como sobre os eventos e
atividades a realizar nestes locais;
f)

Promover medidas no âmbito da prevenção e combate à poluição dos cursos de água, assim como a
limpeza e desassoreamento sistemático das linhas de água, monitorizando a qualidade das águas e
garantindo uma intervenção rápida no caso de picos de poluição;

g) Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidos por lei,
norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior.
Conforme estabelecido no Mapa de Pessoal para o ano 2022, o chefe da Divisão de Ambiente define os
objetivos de atuação do serviço que dirige, orienta, controla e avalia o cumprimento dos planos de atividades,
os resultados obtidos e a eficiência dos serviços dependentes, assegurando as atribuições previstas. Exerce,
ainda, todas as competências específicas legalmente previstas no EPD, nos estatutos dos respetivos serviços
e exerce as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidos por lei, norma,
regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior e as que lhes forem delegadas ou
subdelegadas por superior.
Habilitação Literária: Licenciatura ou grau académico superior.
Descrição da Habilitação: Adequada à área de atuação da unidade orgânica.
Perfil: Assegurar as competências estabelecidas no conteúdo funcional, bem como as previstas no artigo n.º
15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na atual redação e, em cumprimento dos princípios de atuação de
pessoal dirigente a que se reportam os artigos 3.º a 5.º e competências determinadas no artigo 6.º e n.º 2 do
artigo 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação.
Preferencialmente com experiência comprovada no desempenho de funções dirigentes, principalmente na
área de atuação em apreço; capacidade de liderança e motivação dos colaboradores, por forma a garantir a
prossecução das atribuições cometidas ao serviço; aptidão para a promoção de uma gestão orientada para
os resultados, aplicando metodologias de planeamento, controlo e avaliação; desempenho orientado para o
reforço da qualidade, da eficácia e eficiência do serviço e para a valorização profissionais dos trabalhadores.
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Métodos de seleção: Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Pública (EP) conforme determinado no n.º 1 do
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação. Os critérios de seleção, ponderações e
classificação final serão definidos pelo júri, que deverá utilizar a escala classificativa de 0 a 20 valores, tanto
em cada um dos métodos de seleção, como na classificação final.
Composição do Júri:
Presidente: Eng.º Jorge Alberto Gil Saraiva, Investigador Coordenador do LNEC – Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (aposentado), Membro Conselheiro e Especialista em Energia pela Ordem dos Engenheiros.
Vogais efetivos: Dra. Andreia Sofia Marques Lopes dos Santos, Diretora do Departamento de Administração
Geral e Finanças, Câmara Municipal de Montemor-o-Velho e Mestre Ana Cláudia Guedes Veloso de Almeida,
Jurisconsulta do Município de Peniche.
Vogal suplente: Eng.ª Deolinda da Conceição Rebocho Ataíde, Chefe de Divisão de Educação e Sensibilização
Ambiental, do Departamento de Inovação, Ambiente, Clima e Sustentabilidade (DIACS) - Direção Municipal
de Economia, Inovação e Comunicação (DMEIC) da Câmara Municipal de Almada, que substituirá, algum
elemento efetivo em caso de faltas e impedimentos, salvaguardando o decurso do procedimento concursal,
sem interrupções e contratempos, uma vez que o mesmo é urgente e de interesse público, nos termos do
n.º 13 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação.
Local Trabalho: Município de Peniche
Distrito: Leiria
Concelho: Peniche
Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: Trabalhador em funções públicas contratado ou designado por tempo
indeterminado, licenciado, dotado de competências técnica e de aptidão para o exercício de funções de
direção, coordenação e controlo que reúna quatro anos de experiência profissional em funções, cargos,
carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura, conforme
determinado no artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro na sua atual redação e artigo 12.º da Lei n.º
49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação.
Requisitos de Nacionalidade: Sim
Jornal Oficial / Órgão de Comunicação Social: Diário da República, 2.ª série, Aviso (extrato) n.º
10475-A/2022, 23 de maio.
Apresentação de Candidaturas:
Local: Núcleo de Formação, Recrutamento e Desenvolvimento, sito na Rua dos Hermínios, 2520-294 Peniche;
ou para o correio eletrónico recrutamento@cm-peniche.pt ou, remetido por correio registado, com aviso de
receção, para morada mencionada.
Formalização da Candidatura:
As candidaturas deverão ser formalizadas, no prazo de 10 dias úteis contados a partir da publicitação do
presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal de Peniche, que se encontra disponível em: https://www.cm-peniche.pt/viver/recursoshumanos/procedimentos-concursais/cargos-de-dirigentes
Os candidatos deverão entregar, juntamente com o requerimento, sob pena da candidatura não ser
considerada, os seguintes documentos:
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a) Curriculum vitae, detalhado, atualizado, datado e assinado, donde constem, nomeadamente, a experiência
profissional, funções, atividades e responsabilidades exercidas e o tempo correspondente, e ainda a
respetiva formação académica, profissional ou complementar;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Certificados de formação profissional. Apenas serão considerados os cursos e ações de formações
frequentadas adequadas às funções a exercer devidamente comprovadas.
d) Declaração devidamente autenticada e atualizada - reportada ao dia da publicação do aviso na Bolsa de
Emprego Público - emitida pelo serviço ou organismo a que o candidato se encontra vinculado, onde conste
inequivocamente a natureza do vínculo à Administração Pública, a antiguidade na categoria e/ou carreira, e
ainda, o conteúdo funcional com especificação das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de
trabalho que ocupa;
e) Declaração de que não se encontra em situação de incompatibilidade e ou impedimento para o exercício
do cargo;
f) Declaração do candidato a confirmar serem verdadeiros os elementos ou factos constantes da candidatura;
h) Outros documentos que comprovem as declarações prestadas pelo candidato.
Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos serviços ou exigir a cada candidato, em caso de dúvida, sobre a
situação descrita, a indicação de elementos ou a apresentação de documentos comprovativos de factos por
eles referidos que possam relevar para apreciação do seu mérito.
Contacto: 262 102 972
Data de Publicação: 2022-05-24
Data Limite: 2022-06-06
Observações Gerais:
Nos termos do n.º 13 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro na sua atual redação, o procedimento
concursal é urgente e de interesse público, não havendo lugar a audiência de interessados.
As notificações serão feitas através de correio eletrónico.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, “a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação”.
Paços do Município de Peniche, 23 de maio de 2022
O Presidente da Câmara Municipal de Peniche,

Henrique Bertino Batista Antunes
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