
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202006/0538

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Mondim de Basto

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida pelo trabalhador na carreira/categoria no seu organismo de origem. 

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Área funcional: Geografia
Descrição da função: “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.” Organiza, gere e 
atualiza informação cartográfica e alfanumérica, software de SIG e gestão de 
base de dados; analisa dados cartográficos; estrutura e valida dados 
provenientes de diversas fontes e em diversos formatos; analisa e modela dados 
geográficos.
Competências: Orientação para resultados; Iniciativa e autonomia; Planeamento 
e organização; Responsabilidade e compromisso com o serviço; Comunicação 
oral e escrita; Conhecimentos especializados e experiência. 

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 em Geografia

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências Sociais Geografia

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Mondim de 
Basto

1 Largo do Conde de Vila 
Real

4880236 MONDIM 
DE BASTO

Vila Real               
               

Mondim de Basto   
                     

Total Postos de Trabalho: 1
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Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Âmbito do Recrutamento (sob pena de exclusão): Trabalhadores com vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado; Integrados na carreira de Técnico 
Superior; 
Licenciatura em Geografia; 
Pertencentes ao mapa de pessoal de outro Organismo Público. 

Envio de Candidaturas para: geral@cm-mondimdebasto.pt 

Contacto: Contactar a DAF via telefone para 255389309

Data Publicitação: 2020-06-18

Data Limite: 2020-07-02

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial: A Câmara Municipal de Mondim de Basto pretende recrutar, mediante Mobilidade 
Interna entre Órgãos, na categoria, nos termos do disposto nos artigos 92.º e 
seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação vigente, 1 Técnico Superior 
(área de geografia), pelo período de 18 meses, para exercer funções na Divisão 
de Planeamento e Ordenamento do Território. Tipo de Oferta: Mobilidade interna 
entre órgãos na categoria de Técnico Superior. N.º de postos de trabalho: 1 
Posto de trabalho. Remuneração: A detida pelo trabalhador na carreira/categoria 
no seu organismo de origem. Âmbito do Recrutamento (sob pena de exclusão): 
a)Trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado; b) 
Integrados na carreira de Técnico Superior; c)Licenciatura em Geografia; d)
Pertencentes ao mapa de pessoal de outro Organismo Público. Perfil de 
competências: a) Área funcional: Geografia b) Descrição da função: “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. Organiza, gere e atualiza informação 
cartográfica e alfanumérica, software de SIG e gestão de base de dados; analisa 
dados cartográficos; estrutura e valida dados provenientes de diversas fontes e 
em diversos formatos; analisa e modela dados geográficos.” C) Competências: 
Orientação para resultados; Iniciativa e autonomia; Planeamento e organização; 
Responsabilidade e compromisso com o serviço; Comunicação oral e escrita; 
Conhecimentos especializados e experiência. Local de trabalho: Divisão de 
Planeamento e Ordenamento do Território. Apresentação de Candidaturas: 
geral@cm-mondimdebasto.pt Formalização da Candidatura: As candidaturas 
deverão ser enviadas para o correio eletrónico institucional - geral@cm-
mondimdebasto.pt (no assunto deverão identificar a candidatura à presente 
oferta de mobilidade entre órgãos identificado o Código da Oferta da BEP) e 
serem acompanhadas dos seguintes documentos, em formato PDF, sob pena de 
exclusão: a) Requerimento (elaborado pelo próprio candidato), dirigido à Exma. 
Sra. Presidente da Câmara, devidamente datado e assinado, onde deverão 
constar os seguintes elementos, sob pena de exclusão: nome, naturalidade, data 
de nascimento, morada, contato telefónico, endereço de correio eletrónico 
disponível, habilitações literárias, tipo de vínculo (modalidade de relação jurídica 
de emprego público), serviço ou organismo público a que pertence, categoria 
detida e a remuneração que aufere; b) Declaração emitida pelo serviço público 
de origem, devidamente atualizada, da qual conste: a modalidade de vínculo de 
emprego público, a descrição das atividades/funções que atualmente executa, as 
últimas duas menções de avaliação de desempenho e a identificação da 
carreira/categoria em que se encontra inserido, com a identificação da respetiva 
remuneração reportada ao nível e posição remuneratória auferidos; c) 
Curriculum vitae profissional (também devidamente datado e assinado); d) 
Documento comprovativo das habilitações literárias. Seleção dos Candidatos: A 
seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do curriculum vitae 
profissional, complementada com entrevista profissional de seleção.

Observações
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Mobilidade Interna entre Órgãos, na categoria, nos termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação vigente.
Carreira/categoria: Técnico Superior
Área funcional: Geografia 
Perfil de competências: a) Descrição da função: “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. Organiza, gere e 
atualiza informação cartográfica e alfanumérica, software de SIG e gestão de base de dados; analisa dados cartográficos; estrutura 
e valida dados provenientes de diversas fontes e em diversos formatos; analisa e modela dados geográficos.” b) Competências: 
Orientação para resultados; Iniciativa e autonomia; Planeamento e organização; Responsabilidade e compromisso com o serviço; 
Comunicação oral e escrita; Conhecimentos especializados e experiência.
N.º de postos de trabalho: 1 Posto de trabalho.
Habilitações literárias: Licenciatura em Direito
Âmbito do Recrutamento (sob pena de exclusão): 
a)Trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado; 
b) Integrados na carreira de Técnico Superior; 
c)Licenciatura em Geografia; 
d)Pertencentes ao mapa de pessoal de outro Organismo Público.
Constituição do Júri: Presidente: José António Nunes Ferreira Nobre, Chefe de Divisão de Planeamento e Ordenamento do 
Território.
Vogais Efetivos: Susana Patrícia Teixeira da Mota, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que substitui o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos e Eunice Vilela Gonçalves Badim, Técnica Superior. 
Vogais Suplentes: Altina da Assunção Rodrigues de Carvalho Gomes, Técnica Superior e Fernando António Esteves Pinto, Técnico 
Superior.
Remuneração: A detida pelo trabalhador na carreira/categoria no seu organismo de origem.
Método de seleção: Entrevista profissional de seleção
Local de trabalho: Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território
Prazo de apresentação de candidaturas: 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente aviso.
Apresentação de Candidaturas:  geral@cm-mondimdebasto.pt
Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser enviadas para o correio eletrónico institucional - geral@cm-
mondimdebasto.pt (no assunto deverão identificar a candidatura à presente oferta de mobilidade entre órgãos identificado o 
Código da Oferta da BEP) e serem acompanhadas dos seguintes documentos, em formato PDF, sob pena de exclusão: 
a) Requerimento (elaborado pelo próprio candidato), dirigido à Exma. Sra. Presidente da Câmara, devidamente datado e assinado, 
onde deverão constar os seguintes elementos, sob pena de exclusão: nome, naturalidade, data de nascimento, morada, contacto 
telefónico, endereço de correio eletrónico disponível, habilitações literárias, tipo de vínculo (modalidade de relação jurídica de 
emprego público), serviço ou organismo público a que pertence, categoria detida e a remuneração que aufere;
 b) Declaração emitida pelo serviço público de origem, devidamente atualizada, da qual conste: a modalidade de vínculo de 
emprego público, a descrição das atividades/funções que atualmente executa, as últimas duas menções de avaliação de 
desempenho e a identificação da carreira/categoria em que se encontra inserido, com a identificação da respetiva remuneração 
reportada ao nível e posição remuneratória auferidos; c) Curriculum vitae profissional (também devidamente datado e assinado); 
d) Documento comprovativo das habilitações literárias.
Contacto telefónico: Contactar a DAF via telefone para 255389309
Seleção dos candidatos: A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do curriculum vitae profissional, 
complementada com entrevista profissional de seleção.
A presente oferta de emprego será igualmente publicitada na página eletrónica do município em 
https://municipio.mondimdebasto.pt
Mondim de Basto, 18 de junho de 2020
A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira
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