
Apresentação de Candidaturas

Local: Município de Guimarães

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Guimarães

1 Largo Conego José Maria 
Gomes

4804534 
GUIMARÃES

Braga                   
               

Guimarães            
                  

Total Postos de Trabalho: 1

Código da Oferta: OE202102/0389

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Organismo Câmara Municipal de Guimarães

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 1ºgrau

Área de Actuação: Direção e Gestão do Departamento de Polícia Municipal

Remuneração: 2996,21

Sumplemento Mensal: 312.14 EUR

Conteúdo Funcional:
Direção e Gestão do Departamento de Polícia Municipal, cujas funções se 
encontram descritas no Despacho n.º 12204/2018, publicado no Diário da 
República, 2.ª série — N.º 243 — 18 de dezembro de 2018. 

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Licenciatura

Perfil: Competências técnicas e aptidão para o exercício de funções de direção e gestão 
do Departamento de Polícia Municipal.

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação Curricular e Entrevista Pública de Seleção.

Composição do Júri:

Presidente: José Filipe Tavares Fontes, diretor do Departamento de 
Desenvolvimento do Território, em substituição.
Vogais efetivos: Miguel de Sousa Pires de Almeida Frazão, diretor do 
Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente, e Joaquim Josias da Silva 
Almeida Antunes de Carvalho, diretor do Departamento de Obras Municipais.
Vogais suplentes: Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, diretora do 
Departamento de Recursos Humano e Domingos José Ferreira Nobre, diretor do 
Departamento de Cultura e Turismo.

Detalhe de Oferta de Emprego

Requisitos Legais de Provimento: B - Os constantes no artigo 12º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social:

Diário da República, 2ª série, nº 34, de 18 de fevereiro de 2021 e Jornal de expansão 
nacional.
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Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser apresentadas, em suporte digital, no prazo de 10 dias úteis 
contados da data da presente publicitação, para o seguinte endereço eletrónico: 
recrutamento@cm-guimaraes.pt.
Não serão aceites candidaturas em suporte papel. 

Os interessados deverão enviar requerimento de candidatura, com indicação do 
procedimento a que se candidata.
Juntamente com o referido requerimento, deverão anexar, sob pena de exclusão: 
a) Curriculum Vitae detalhado, atualizado, datado e assinado, do qual conste identificação 
completa, endereço eletrónico, habilitações académicas e profissionais, com indicação das 
funções, atividades e responsabilidades exercidas com maior interesse para o lugar a que se 
candidata e respetiva duração; 
b) fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) fotocópia dos certificados de formação profissional frequentadas e mencionadas no CV; 
d) declaração emitida pelo serviço onde se encontra vinculado, da qual conste a natureza do 
vínculo, a carreira, categoria e o tempo de serviço e funções exercidas;
e) declarações emitidas pelas entidades onde exerceu funções diretamente relacionadas com 
as atribuições do Departamento de Polícia Municipal (se aplicável).

Contacto: 253421280

Data de Publicação 2021-02-18

Data Limite: 2021-03-04

Observações Gerais: Os candidatos que exerçam funções no Município de Guimarães estão dispensados de 
entregar os documentos referidos nas alíneas b), c) e d) constantes do ponto referente à 
formalização de candidaturas.

Todas as notificações serão efetuadas para o endereço de correio eletrónico indicado no 
curriculum vitae.

Para efeitos de avaliação curricular, apenas será tida em consideração a experiência 
relacionada com as atribuições do DPM (Departamento de Polícia Municipal), mediante 
declarações emitidas pelas entidades onde foram exercidas as funções, com a respetiva 
descrição e duração. 

As falsas declarações serão punidas nos termos da lei

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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