
Código da Oferta: OE202206/0506
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: Direcção Intermédia de 2ºgrau

Área de Actuação:

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.

Remuneração: 2645,28
Sumplemento Mensal: 194.79 EUR

Conforme estabelecido no Regulamento da Organização dos Serviços Municipais 
e Organograma do Município de Peniche, aprovado pela Deliberação n.º 
30/2022, de 13 de abril, no ponto 2 do artigo 62.º do referido Regulamento, que 
ora se transcreve, tendo em conta que se aguarda a sua publicação em Diário da 
República: 
São competências da DACDJT:
a) Dirigir, coordenar e orientar as unidades e áreas da divisão na execução das 
políticas municipais de associativismo, cultura, desporto, juventude e turismo;
b) Assegurar a oferta diversificada, descentralizada, regular e contínua, de um 
conjunto de atividades que abranjam todos os tipos de públicos e de 
manifestações sejam elas de carater cultural, turístico e/ou desportivo;
c) Assegurar o apoio técnico à recuperação do património histórico e à definição 
de programas conducentes à sua apropriação pela população e dinamização 
cultural e turística;
d) Articular a intervenção municipal na área da cultura com a educação e 
qualificação, a inovação social, o património histórico, a reabilitação urbana, a 
inovação e o empreendedorismo;
e) Propor e implementar planos, programas e projetos, iniciativas e eventos, que 
consubstanciem as políticas municipais na área da cultura, do turismo e do 
desporto e que garantam a sua prossecução a médio e longo prazo;
f) Propor e implementar modelos de gestão mais eficazes na utilização das 
infraestruturas e equipamentos culturais, na diversificação e fidelização de 
públicos e na consolidação de uma rede alargada de agentes culturais;
g) Desenvolver esforços para a captação de recursos externos ao município, 
através da celebração de parcerias e coproduções, de obtenção de apoios e 
patrocínios através da candidatura a programas nacionais e internacionais;
h) Propor uma estratégia de comunicação eficaz, em articulação com o Gabinete 
de Comunicação, implementada de forma alargada, de modo a atingir um vasto 
leque de público e com recurso a diversos canais, incluindo os digitais e os 
audiovisuais;
i) Definir os objetivos de atuação dos serviços/ unidades orgânicas que integram 
a divisão, tendo em conta os objetivos estratégicos estabelecidos;
j) Promover a produção de instrumentos de suporte à monitorização da 
atividade, controlo orçamental e avaliação do cumprimento de objetivos, 
nomeadamente relatórios, indicadores de atividade e níveis de serviço internos e 
externos, na perspetiva de melhoria contínua do desempenho;
k) Garantir a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua dependência;
l) Avaliar o mérito dos trabalhadores em função dos resultados de grupo, do 
empenho na prossecução dos objetivos e do espírito de equipa;
m) Propor formação profissional adequada às necessidades específicas 
identificadas nas unidades orgânicas pelas quais é responsável;
n) Assegurar a atividade operacional, de acordo com as orientações do 
executivo, participando em reuniões periódicas de coordenação e articulação 
com os serviços municipais, em prol da cooperação e alinhamento transversal à 
organização;

Detalhe de Oferta de Emprego
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Conteúdo Funcional:

o) Definir a estratégia de comunicação interna e externa na área de intervenção 
em articulação com o Gabinete de Comunicação;
p) Garantir o planeamento, orçamentação e aquisição de bens e serviços 
necessários à sua atividade, através da identificação das necessidades e 
estabelecimento das especificações técnicas e funcionais;
q) Promover e desenvolver ações conducentes à pronta, integral e eficaz 
execução das deliberações e decisões dos órgãos municipais;
r) Assegurar a articulação, cooperação e comunicação com os vários serviços 
municipais, tendo por objetivo a melhoria da eficácia e eficiência dos serviços e a 
melhoria do serviço prestado ao munícipe;
s) Monitorizar, avaliar e divulgar interna e regularmente os índices de satisfação 
do público relativo aos serviços prestados, de modo a que estes sejam 
incorporados nas suas práticas de gestão;
t) Elaborar, acompanhar e avaliar os instrumentos de gestão estratégica, 
previsional e de contas; 
u) Promover e participar em programas e iniciativas de modernização, 
otimização e simplificação de processos de trabalho e procedimentos, em prol da 
melhoria contínua dos serviços municipais.
v) Colaborar para uma intervenção municipal integrada, pluridisciplinar e 
coerente nestas áreas, em articulação com as outras unidades orgânicas 
municipais.
w) Assegurar a oferta diversificada, descentralizada, regular e contínua, de um 
conjunto de atividades que abranjam todos os tipos de públicos e de 
manifestações sejam elas de carater cultural, turístico e/ou desportivo;
x) Assegurar o apoio técnico à recuperação do património histórico e à definição 
de programas conducentes à sua apropriação pela população e dinamização 
cultural e turística;
y) Articular a intervenção municipal na área da cultura com a educação e 
qualificação, a inovação social, o património histórico, a reabilitação urbana, a 
inovação e o empreendedorismo;
z) Propor e implementar planos, programas e projetos, iniciativas e eventos, que 
consubstanciem as políticas municipais na área da cultura, do turismo e do 
desporto e que garantam a sua prossecução a médio e longo prazo;
aa) Propor e implementar modelos de gestão mais eficazes na utilização das 
infraestruturas e equipamentos culturais, na diversificação e fidelização de 
públicos e na consolidação de uma rede alargada de agentes culturais;
bb) Desenvolver esforços para a captação de recursos externos ao município, 
através da celebração de parcerias e coproduções, de obtenção de apoios e 
patrocínios através da candidatura a programas nacionais e internacionais;
cc) Propor uma estratégia de comunicação eficaz, em articulação com o Gabinete 
de Comunicação, implementada de forma alargada, de modo a atingir um vasto 
leque de público e com recurso a diversos canais, incluindo os digitais e os 
audiovisuais;
dd) Definir os objetivos de atuação dos serviços/ unidades orgânicas que 
integram a divisão, tendo em conta os objetivos estratégicos estabelecidos;
ee) Promover a produção de instrumentos de suporte à monitorização da 
atividade, controlo orçamental e avaliação do cumprimento de objetivos, 
nomeadamente relatórios, indicadores de atividade e níveis de serviço internos e 
externos, na perspetiva de melhoria contínua do desempenho;
ff) 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
Descrição da Habilitação: Adequada à área de atuação da unidade orgânica.
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Apresentação de Candidaturas

Local: Núcleo de Formação, Recrutamento e Desenvolvimento, sito na Rua dos Hermínios, 2520-
294 Peniche; ou 

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Peniche

1 Largo do Município Peniche 2520239 PENICHE Leiria                    
             

Peniche                
                

Total Postos de Trabalho: 1

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.

Métodos de Selecção a Utilizar:

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: Dra. Marta Sofia Tavares Prata, Chefe da Divisão de Desporto e 
Juventude da Câmara Municipal de Coimbra.
Vogais efetivos: Dr. José alberto Mirra dos Santos Charro, Chefe da Divisão de 
Educação, Desporto e Juventude, da 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.

Requisitos Legais de Provimento: B - Os constantes no artigo 12º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto.
C - Os constantes no artigo 12º e n.º 3 do art.º 4º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto.

Requisitos de Nacionalidade: Sim
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 

Social: Diário da Républica, 2.ª série, Aviso (extrato) n.º 12014/2022, 14 de junho
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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/recursos-humanos/procedimentos-concursais/cargos-de-
dirigentes 
Os candidatos deverão entregar, juntamente com o requerimento, sob pena da candidatura 
não ser considerada, os seguintes documentos:
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: recrutamento@cm-peniche.pt / 262 102 972

Data de Publicação 2022-06-15
Data Limite: 2022-06-29

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”.
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