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PARTE J1

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 4417/2017

Procedimento concursal para recrutamento do cargo
de direção intermédia de 2.º Grau

Nos termos do n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-
neiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro 
e posteriormente alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e na 
sequência de despacho autorizador do Reitor da Universidade de Lisboa, 
faz -se público que a Universidade de Lisboa pretende abrir, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente anúncio na 
Bolsa de Emprego Público, procedimento concursal para provimento 
do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Coordenador da Área 
de Pessoal e Vencimentos do Departamento de Recursos Humanos dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa.

Tipo de procedimento: o presente aviso reveste a forma de procedi-
mento para recrutamento de cargo de direção intermédia de 2.º grau.

Local de Trabalho — nas instalações da Universidade de Lisboa.
Área de atuação — A referida no n.º 4 do artigo 21.º do anexo ao 

Despacho n.º 14421/2016, de 24 de outubro, publicado no Diário da 
República em 29 de novembro de 2016, em conjugação com as com-
petências genéricas previstas no artigo 6.º e no n.º 1 do artigo 8.º da Lei 
n.º 2/2004, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezem-
bro e posteriormente alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto.

Remuneração e condições de trabalho: previstas como condições de 
trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes para os dirigentes 
e contratados em funções públicas.

Duração: pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de 
tempo, nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 já citada.

Requisitos legais de provimento — Podem candidatar -se a este pro-
cedimento de seleção os trabalhadores dotados de competência técnica e 
aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, 
que reúnam, até ao final do prazo para apresentação das candidaturas, os 
requisitos previstos no artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, alterada e republi-
cada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e posteriormente alterada 
pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto.

Perfil exigido:
Licenciatura em área adequada ao exercício das funções, preferen-

cialmente nas áreas de Gestão, Administração Pública ou Recursos 
Humanos;

Possuir competências técnicas e aptidão para o exercício do cargo a 
prover, designadamente:

Conhecimentos e experiência comprovada no domínio da Gestão e 
Administração Pública;

Conhecimentos e experiência comprovada no domínio do ensino 
superior;

Experiência profissional e conhecimentos comprovados na coorde-
nação e gestão administrativa de recursos humanos, nomeadamente no 
processamento de remunerações, outros abonos e descontos, benefícios 
sociais de trabalhadores e familiares, trabalho suplementar, deslocações 
em serviço, controlo da assiduidade, declarações de rendimentos e gestão 
dos processos individuais;

Experiência de coordenação e gestão de processos de contratação e 
recrutamento, nas suas diversas modalidades;

Experiência na interação com todas as atividades de pessoal e de 
reporte financeiro, no âmbito de recursos humanos a entidades internas 
e externas;

Domínio da legislação e orientações legais produzidas na área de 
atuação;

Competências relacionais e comunicacionais adequadas ao exercício 
da função designadamente:

Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
Espírito de equipa e capacidade de coordenação de equipas;
Capacidade de análise, planeamento e sentido crítico;
Capacidade de realização com autonomia, rigor e orientação para 

os resultados;
Capacidade de adaptação e melhoria contínua;
Inovação e qualidade;
Representação e colaboração institucional.

Métodos de seleção:
Avaliação curricular, que visa avaliar a adequação das compe-

tências expressas pelo candidato, no curriculum vitae, ações de 
formação apresentadas e outros documentos que façam prova da 
experiência profissional de cada candidato, relativamente às exi-
gências do cargo.

Entrevista pública que visa obter, através de uma relação interpessoal, 
informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacio-
nados com as competências consideradas essenciais para o exercício 
do cargo.

A seleção é feita por escolha, nos termos do n.º 6.º do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro,

Nos termos do n.º 7 do mesmo artigo do diploma citado, o Júri pode 
considerar que nenhum dos candidatos reúne as condições para ser 
designado.

Os candidatos que, através de documentação de candidatura apresen-
tada, demonstrem satisfazer os requisitos formais de provimento serão 
oportunamente convocados para a realização da entrevista e discussão 
curricular, por e -mail, com recibo de entrega, com pelo menos 5 dias 
úteis de antecedência relativamente à data de entrevista, considerando -se 
como desistência no prosseguimento do procedimento a não comparência 
dos candidatos na data, local e hora indicados.

Forma, prazo e local de apresentação de candidaturas — As can-
didaturas deverão ser apresentadas até ao termo do prazo fixado no 
ponto 1 e formalizadas em requerimento datado e assinado acom-
panhadas dos documentos referidos nos pontos 11 e 12 entregues 
pessoalmente em horário de expediente (das 10:00h às 17:00h) ou 
remetidos por correio em carta registada com aviso de receção para 
Departamento de Recursos Humanos — Candidaturas, Alameda da 
Universidade, 1649 -004 Lisboa, expedida até ao termo do prazo 
referido no ponto 1.

Requerimento:
Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

Identificação (nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, data de 
nascimento, número e data do número de identificação pessoal e data 
de validade, número de contribuinte, residência, código postal, número 
de telefone e contacto/endereço eletrónico), as habilitações literárias, 
a situação profissional (serviço a que pertence, natureza do vínculo e 
carreira e categoria detida, organismo a cujo mapa de pessoal pertence, 
e ainda, organismo onde exerce funções, caso os organismos de origem 
e de exercício de funções não coincidam) e a identificação do procedi-
mento a que a candidatura diz respeito.

O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de a candidatura 
não ser considerada, dos seguintes documentos:

Currículo profissional detalhado e atualizado, do qual devem constar, 
designadamente, as funções que exerce e as que exerceu anteriormente, 
com indicação dos correspondentes períodos e das atividades relevan-
tes, e, bem assim, a formação profissional detida (ações de formação, 
estágios, especializações, seminários, conferências, etc.);

Fotocópias dos certificados comprovativos de cada ação de formação 
profissional frequentada, com indicação da entidade que a promoveu, 
período em que a mesma decorreu e respetiva duração;

Fotocópias de outros documentos instrutórios do curriculum vitae, 
considerados adequados pelos candidatos;

Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem, da qual 
conste a relação jurídica de emprego público, a categoria detida e o 
tempo de serviço na carreira e em funções públicas;

Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias.
O júri pode solicitar aos candidatos e/ou aos respetivos organismos 

de origem outros elementos considerados necessários à instrução do 
processo de concurso, nomeadamente declaração de conteúdo funcional 
emitida pelo organismo onde exerce funções.

Publicitação da decisão final:
Os candidatos serão notificados do resultado do procedimento con-

cursal, por e -mail com recibo de entrega.
O procedimento concursal é urgente e de interesse público, não ha-

vendo lugar a audiência de interessados, conforme estabelece o n.º 13 
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
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Composição e identificação do Júri:

Presidente — João Fernando Pires Mendes Jacinto, Diretor Executivo 
da Reitoria da Universidade de Lisboa;

1.º Vogal Efetivo — Ricardo Miguel Carreira Geraldes, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Univer-
sidade de Lisboa;

2.º Vogal Efetivo — Maria Eugénia Pereira Rodrigues, Chefe 
de Divisão do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa;

1.º Vogal Suplente — Margarida Isabel dos Santos Liberato, Diretora 
do Departamento Financeiro dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa;

2.º Vogal Suplente — Maria Isabel Praça de Almeida, Chefe de Divi-
são da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

3 de fevereiro de 2017. — O Presidente do Júri, João Fernando Pires 
Mendes Jacinto.

310385256 

 MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Aviso n.º 4418/2017
Alexandre Branco Gaudêncio, Presidente da Câmara Municipal da 

Ribeira Grande, torna público que, nos termos dos artigos 20.º e 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, por remissão do artigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezem-
bro e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, por meu despacho de 
27 de março de 2017, se encontra aberto, por um período de 10 dias 
úteis a contar do dia da publicitação deste aviso na 2.ª série do Diário 
da República e na bolsa de emprego público (BEP), procedimento con-
cursal com vista ao recrutamento para o cargo de direção intermédia de 
2.º grau do Município da Ribeira Grande, nomeadamente para divisão 
de proteção civil (DPC).

1 — Apresentação de candidaturas: as candidaturas deverão ser apre-
sentadas na Câmara Municipal da Ribeira Grande até ao último dia do 
prazo de candidaturas.

2 — Requisitos formais de provimento: podem candidatar -se os 
funcionários que até ao termo do prazo de entrega das candidatu-
ras reúnam os requisitos previstos no n.º 1 e 2 do artigo 20.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro (estatuto do pessoal dirigente dos serviços 
e organismos da administração central, regional e local do estado), na 
sua versão, atualmente em vigor, devendo possuir preferencialmente, 
formação superior nas áreas de proteção civil e organização e gestão 
de empresas.

3 — Perfil: experiência comprovada no desempenho de funções di-
rigentes, preferencialmente na área de atuação em apreço; capacidade 
de liderança e motivação dos seus colaboradores por forma a garantir a 
prossecução das atribuições cometidas ao respetivo serviço; aptidão para 
a promoção de uma gestão orientada para resultados, aplicando meto-
dologias de planeamento, controlo e avaliação; desempenho orientado 
para o reforço da qualidade, da eficácia e da eficiência dos serviços e 
para a valorização profissional dos funcionários.

4 — Conteúdo funcional: Artigo 4.º e 5.º do Decreto -Lei n.º 104/2006, 
de 7 de junho, em conjugação com o estipulado no n.º 2 do artigo 8.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, regulamento da estrutura orgânica da 
Câmara Municipal da Ribeira Grande, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, no Despacho n.º 7697/2015, datado de 10 de julho de 
2015, e regulamento de constituição das unidades flexíveis no ambito da 
estrutura orgânica da Câmara Municipal da Ribeira Grande, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, no Despacho n.º 7860/2015, datado 
de 15 de julho de 2015, e disponível em www.cm -ribeiragrande.pt, nas 
suas versões, atualmente em vigor.

5 — Métodos de seleção:
5.1 — Avaliação curricular: visa avaliar as aptidões profissionais dos 

candidatos na área para que o procedimento concursal é aberto, com 
base na análise do respetivo currículo.

5.2 — Entrevista pública: visa avaliar as aptidões profissionais e 
pessoais dos candidatos para o exercício do cargo em questão.

6 — Formalização das candidaturas:
6.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preen-

chimento de formulário tipo obrigatório, disponível no gabinete de 
recursos humanos da Câmara Municipal da Ribeira Grande ou na 
página da internet (www.cm -ribeiragrande.pt), e entregue pessoal-
mente no gabinete de recursos humanos, ou enviado por correio, sob 
registo e aviso de receção para Largo Conselheiro Hintze Ribeiro, 
9600 -509 Matriz — Ribeira Grande, São Miguel, devendo dele constar 
os seguintes elementos:

a) Cargo a que se candidata;
b) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de nasci-

mento, estado civil, número e data de validade do bilhete de identidade 
e serviço de identificação que o emitiu, e número fiscal ou cartão de 
cidadão, residência, código postal, número de telefone ou telemóvel e 
e -mail, se tiver).

c) Habilitações literárias e profissionais;

6.2 — O requerimento de candidatura deverá ser acompanhado 
obrigatoriamente da seguinte documentação, sob pena de exclusão do 
procedimento:

a) Fotocópia do bilhete de identidade válido ou cartão de cidadão;
b) Curriculum vitae datado, detalhado e assinado, do qual deve cons-

tar, designadamente, as funções que tem exercido, as habilitações literá-
rias e formação profissional, anexando os comprovativos das mesmas, 
sem o qual não serão consideradas;

c) Declaração passada pelo serviço a que o candidato se encontra vin-
culado, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria detida, o tempo 
de serviço na categoria, na carreira e na função pública e o conteúdo 
funcional, com especificação das tarefas e responsabilidades inerentes 
ao posto de trabalho que ocupa, bem como a avaliação quantitativa e 
qualitativa dos últimos três anos ou, na sua inexistência, a justificação 
do motivo pelo qual não se realizou.

6.3 — Deverá ainda ser apresentada declaração do serviço de ori-
gem onde conste o tempo de serviço prestado em cargos dirigentes. 
Estão dispensados da apresentação destas declarações, bem como do 
certificado de habilitações, os funcionários pertencentes ao Quadro 
desta Autarquia.

7 — Júri do procedimento:
7.1 — Composição do Júri:
Presidente: Tânia Duarte de Almeida Moreira da Fonseca, vice-

-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande;
1.º Vogal efetivo: Pedro Alexandre da Silva Azevedo, coordenador 

municipal de proteção civil de Ponta Delgada;
2.º Vogal efetivo: Sónia João Lopes de Almeida Moreira de Matos, 

chefe de divisão de urbanismo e planeamento da Câmara Municipal da 
Ribeira Grande;

Suplentes: Cesaltina Paula Câmara Garcia Almeida, chefe de divisão 
de ação social e educação da Câmara Municipal da Ribeira Grande e 
Cátia Andrea Carvalho Mota, chefe de divisão de ambiente, serviços 
urbanos e equipamentos municipais da Câmara Municipal da Ribeira 
Grande.

7.2 — Em caso de impedimento de qualquer membro do Júri, o mesmo 
será substituído de acordo com o disposto no artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 104/2006, de 7 de junho;

8 — O provimento do lugar será feito por despacho do presidente da 
Câmara Municipal da Ribeira Grande, pelo período de 3 anos, renová-
vel por iguais períodos de tempo, de acordo com o estatuto do pessoal 
dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional 
e local do estado.

9 — O presente aviso será publicado na 2.ª série do Diário da 
República, em órgão de imprensa e na bolsa de emprego público, 
conforme preconiza o artigo 21.º do estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional e 
local do estado.

10 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

28 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Alexandre Branco 
Gaudêncio.

310391355 


