Detalhe de Oferta de Emprego
Código da Oferta: OE201908/0128
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Organismo Câmara Municipal de Matosinhos
Regime: Cargos não inseridos em carreiras
Cargo: Direcção Intermédia de 1ºgrau
Área de Actuação: Proteção Civil
Remuneração: 2987,25
Sumplemento Mensal: 311.21 EUR
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Competências nos termos da organização dos serviços municipais e respetivos
regulamentos, publicada em diário da república, 2.ª série, despacho n.º
4897/2019, de 15 de maio. Ao Departamento de Proteção Civil incumbe: a)
Apoiar o/a Presidente da Câmara na coordenação de operações de prevenção,
socorro e assistência, em especial nas situações de catástrofe e acidente grave;
b) Elaborar planos municipais de emergência, promover e coordenar a
elaboração e execução de planos especiais de emergência para riscos específicos
na área do Município;
c) Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e consequências
dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar o Município, bem
como promover a previsão e o acompanhamento permanente das situações de
risco e a vigilância reforçada de situações críticas;
d) Coordenar e manter atualizada a inventariação dos meios e recursos
existentes na área do Município;
e) Criar condições para mobilização rápida e eficiente de todas as entidades que
concorrem para a proteção civil;
f) Assegurar a ligação à Autoridade Nacional de Proteção Civil, a gestão das
comunicações rádio e telefone de emergência da Proteção Civil e da Polícia
Municipal e assegurar a ligação aos Bombeiros Voluntários do Concelho;
g) Apoiar o/a Coordenador/a Operacional Municipal;
h) Gerir o sistema de salvamento balnear;
i) Promover a emissão de alertas ao sistema nacional de proteção civil e de
avisos às populações, efetuando o alerta atempado das populações para
situações de risco, bem como organizar um sistema que possibilite o oportuno
alerta e aviso das populações integrando os diversos serviços especializados na
deteção de cada fator de risco;
j) Estabelecer as necessidades de diálogo permanente com as instituições
técnicas e científicas no sentido de se proceder a estudos técnicos de valor
científico relativamente às situações de risco consideradas;
k) Promover ações de divulgação sobre proteção civil junto da população com
vista à adoção de medidas de autoproteção;
l) Realizar vistorias de emergência e efetuar vistorias de segurança a todo o tipo
de estabelecimento, fazendo cumprir a legislação em vigor;
Conteúdo Funcional: m) Coordenar a intervenção Psicossocial em acidentes e catástrofes,
vocacionada para o apoio às populações em contexto de emergência e pósemergência e prevenção de emergência;
n) Colaborar, apoiar e acompanhar grandes eventos desportivos, culturais ou
artísticos, ao nível da segurança;
o) Gerir, monitorizar e atualizar o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra
Incêndio, implementar a política de Defesa da Floresta Contra Incêndio (DFCI)
de Matosinhos e a Comissão Municipal de Defesa da Floresta;
p) Acompanhar e emitir pareceres sobre as ações de (re)florestação no
Município, fiscalizar e acompanhar o cumprimento das regras de conservação
florestal, sensibilizar as populações para a defesa da floresta bem como elaborar
candidaturas aos apoios nacionais no âmbito da defesa da floresta contra
incêndios;
q) Coordenar e acompanhar as ações de gestão de combustíveis de proteção a
edificações;
r) Operacionalizar e acompanhar os financiamentos nacionais e comunitários, a
emissão de propostas e de pareceres no âmbito das medidas e ações de DFCI;
s) Planear as ações a realizar, no curto prazo, no âmbito do controlo das
ignições (sensibilização da população, vigilância e repressão), da
infraestruturação do território e do combate;
t) Acompanhar e emitir pareceres sobre a utilização de fogo-de-artifício e outros
artefactos pirotécnicos, durante o período crítico;
u) Apoiar e esclarecer sobre o cumprimento das condições de segurança contra
incêndios em edifícios;
v) Analisar medidas de autoproteção para eventos;
w) Efetuar ações de fiscalização na sua área territorial, quanto às utilizações-tipo
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII da 1.ª categoria de risco e que são
edifícios do tipo habitacionais, estacionamentos, administrativos, escolares,
hospitalares e lares de idosos/as, espetáculos e reuniões públicas, hoteleiros e
restauração, comerciais e gares de transportes, desportivos e de lazer, museus e
galerias de arte, bibliotecas e arquivos, industriais, oficinas e armazéns;
x) O exercício, em geral, de competências que a lei atribua ou venha a atribuir
ao Município relacionadas com a natureza das atribuições que lhe estão
cometidas.
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Licenciatura
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Trabalhador em funções públicas contratado ou designado por tempo
indeterminado, licenciado, dotado de competências técnicas e 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, nos termos do art.º 20.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, adaptada à Administração
Perfil: Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na atual redação. Preferência com
experiência comprovada no desempenho de funções na área de atuação em
apreço. Competências: orientação para os resultados; planeamento e
organização; liderança e gestão das pessoas; otimização de recursos; decisão;
desenvolvimento e motivação dos colaboradores; orientação para a inovação e
mudança; tolerância à pressão e contrariedades; visão estratégica, negociação e
persuasão.
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Métodos de Seleção: Avaliação Curricular (40%) e Entrevista Pública (60%)
Avaliação Curricular: visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos às
exigências do cargo, com base na análise do respetivo currículo e respetivos
documentos comprovativos.
O resultado da avaliação curricular resultará da ponderação da seguinte forma:
Habilitação Académica (20%); Formação Profissional (20%); Experiência
Profissional (60%).
Habilitação Académica (HA): onde se pondera a titularidade de grau académico.
Apenas será considerada a habilitação que corresponda a grau académico ou
seja a este equiparado, com avaliação nos seguintes termos:
Licenciatura ou Licenciatura com Mestrado Integrado - 16,00 valores;
Mestrado - 18,00 valores;
Doutoramento - 20,00 valores.
Formação Profissional (FP): onde se pondera as ações de formação, bem como a
participação em congressos, seminários, colóquios, conferências, pós-graduações
e palestras e outras ações de aperfeiçoamento profissional adequadas às
funções a exercer (diretamente relacionadas com a área funcional do cargo a
prover). As mesmas apenas são consideradas quando comprovadas através de
copia de respetivo certificado. Apenas são consideradas ações/presenças
comprovadas por certificado ou diplomas que indiquem expressamente o número
de horas ou de dias de duração da ação. Sempre que o respetivo certificado não
conste o número de duração da formação, considerar-se-á que cada dia de
formação é equivalente a sete horas e cada semana a cinco dias. A avaliação da
formação profissional, será nos seguintes termos:
0 a 100 horas formação - 12,00 valores;
101 a 150 horas de formação - 14,00 valores;
151 a 200 horas de formação - 16,00 valores;
201 a 300 horas de formação - 18,00 valores;
mais de 300 horas de formação - 20,00 valores.
Experiência Profissional (EP): onde se pondera o grau de adequação entre as
funções/atividades já exercidas e o conteúdo funcional do cargo a prover. Será
ponderado o desempenho de funções na área e em cargo de direção,
devidamente comprovado, da seguinte forma:
Métodos de Selecção a Utilizar:
Experiência profissional em funções/cargo/carreiras para as quais seja exigível a
posse de licenciatura:
até 6 anos - 10,00 valores;
mais de 6 até 10 anos - 11,00 valores;
mais de 10 anos - 12,00 valores;
Experiência em cargo de direção intermédia de 2.º ou 3.º grau noutras áreas:
até 6 anos - 13,00 valores;
mais de 6 anos - 14,00 valores.
Experiência em cargo de direção intermédia de 2.º ou 3.º grau na área e/ou em
cargos de direção intermédia de 1.º grau ou de direção superior noutras áreas:
até 3 anos - 15,00 valores;
mais de 3 anos até 6 anos - 16,00 valores;
mais de 6 anos - 17,00 valores.
Experiência em cargo de direção intermédia de 1.º grau ou de direção superior
na área:
até 5 anos - 18,00 valores;
mais de 5 anos até 8 anos - 19,00 valores;
mais de 8 anos - 20,00 valores.
Entrevista Profissional: Visa avaliar, através de uma relação interpessoal, de
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e os aspetos
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o
entrevistador e o entrevistado, observando as exigências e responsabilidades do
cargo a prover, bem como as atribuições, competências e perfil pretendido, de
acordo com os seguintes parâmetros de avaliação: orientação para os
resultados, planeamento e organização, liderança e gestão das pessoas,
otimização de recursos, decisão, desenvolvimento e motivação dos
colaboradores, orientação para a inovação e mudança, tolerância à pressão e
contrariedades, visão estratégica, negociação e persuasão. Será classificada de 0
a 20 valores e a avaliação resultará da média aritmética simples dos parâmetros
considerados.
Serão excluídos os candidatos que não comparecerem à entrevista pública.
Aquando da realização da entrevista pública, é obrigatório a exibição do
respetivo cartão de cidadão.
Presidente: Superintendente António Salgado Rosa, diretor Municipal do
Gabinete de Segurança e Proteção Civil da Câmara Municipal de Matosinhos.
Vogais: Dr. António Manuel Leitão Silva, Diretor Municipal da Policia Municipal da
Composição do Júri:
Câmara Municipal do Porto;
Dr.ª Cristina Andrade, diretora do Departamento de Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Matosinhos.
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Locais de Trabalho

Local Trabalho

Nº
Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Matosinhos

1

Av. D. Afonso Henriques

Código Postal

Distrito

Concelho

4450510
MATOSINHOS

Porto

Matosinhos

Total Postos de Trabalho: 1
Requisitos Legais de Provimento: B - Os constantes no artigo 12º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto.
Requisitos de Nacionalidade: Não
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação
Aviso (extrato) n.º 12469/2019 publicado no DR, 2.ª série e Jornal Público de 5 agosto.
Social:

Apresentação de Candidaturas

Local: Câmara Municipal de Matosinhos, Av. D. Afonso Henriques, 4454-510 Matosinhos
Formalização da Candidatura: A candidatura deverá ser formalizada mediante requerimento dirigido à Presidente da
Câmara Municipal de Matosinhos, Av. D. Afonso Henriques, 4454-510 Matosinhos, podendo
ser entregue pessoalmente no departamento de recursos humanos ou remetido por correio,
registado com aviso de receção, até ao termo do prazo fixado (10 dias úteis a partir da data
da publicação na bolsa de emprego público), com a indicação e prova do perfil e requisitos
formais, podendo ser acompanhada pela fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de
identidade e contribuinte, e devendo ser remetida com o projeto que pretende desenvolver
para respetiva unidade orgânica e com a seguinte documentação, sob pena de exclusão:
a) Curriculum vitae, datado e assinado;
b) Certificado de Habilitações Literárias;
c) Declaração comprovativa do serviço em que o candidato se encontre a exercer funções
públicas, em que conste a natureza da relação jurídica de emprego público, a
carreira/categoria em que se encontra inserido, posição remuneratória que detém à presente
data, atividade que executa e órgão ou serviço onde exerce funções, as menções de
desempenho obtidas nos últimos três anos, descrição do posto de trabalho que atualmente
ocupa, antiguidade na categoria, na carreira e na função pública e, se for o caso, mencionar
o tempo de serviço prestado em cargos dirigentes;
d) Certificados de formação profissional, apenas serão considerados os cursos e ações de
formações frequentados adequadas às funções a exercer e devidamente comprovadas.
Só é admissível a apresentação de candidaturas em suporte de papel, não sendo aceites
candidaturas entregues em suporte digital ou enviadas por correio eletrónico.
Deve ser apresentada uma candidatura por cada procedimento concursal, com a respetiva
documentação, com a identificação expressa do procedimento concursal, através do código
de oferta na Bolsa de Emprego Público, em que o procedimento foi publicitado, não sendo
consideradas as candidaturas que não identifiquem o respetivo procedimento.
Os candidatos que exerçam funções na Autarquia de Matosinhos ficam dispensados de
apresentar os documentos referidos nas alíneas b), c) e d) desde que os mesmos constem
no processo individual.
O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura fixado determina a sua exclusão.
A prestação de falsas declarações, dados ou informação, implica a exclusão do
procedimento.
Em cumprimento da al. h) do art.º 9º 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.
Contacto: 229390900

Data de Publicação 2019-08-05
Data Limite: 2019-08-20
Observações Gerais: o procedimento concursal é urgente, não havendo lugar a audiência dos interessados nem
efeitos suspensivos de recurso administrativo do despacho de designação, ou de outro ato
praticado no decurso do procedimento.

Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Total:
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Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados
Masculinos:

Femininos:

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

6

