
Apresentação de Candidaturas

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Comunidade 
Intermunicipal do 
Alentejo Litoral

1 Largo Manuel Sobral - 
Edifício do GAT

7570132 
GRÂNDOLA

Setúbal                 
               

Grândola               
                

Total Postos de Trabalho: 1

Código da Oferta: OE202104/0575

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Outros

Organismo Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 3ºgrau

Área de Actuação: Estrutura de Projeto Controlo e Gestão da Contratualização

Remuneração: 2031,43

Sumplemento Mensal: 0.00 EUR

Conteúdo Funcional:

Caberá ao dirigente a recrutar garantir a prossecução das atribuições cometidas 
à Estrutura de Projeto Controlo e Gestão da Contratualização, constantes do 
artigo 10.º do Regulamento Interno Geral da Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Litoral, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 241 de 19 de 
Dezembro de 2016, bem como o exercício de funções definidas para o pessoal 
dirigente na Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, sem prejuízo de outras que lhe 
venham a ser delegadas ou subdelegadas superiormente

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Gestão Pública ou Autárquica ou equivalente

Perfil:

O titular do cargo de direcção da Estrutura de Projeto Controlo e Gestão da 
Contratualização é recrutado de entre trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, licenciados na área de Gestão 
Pública ou Autárquica ou equivalente, dotados de competência técnica e aptidão 
para o exercício em funções de direcção, coordenação e controlo, que reúnam, 
pelo menos, dois anos de profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura, 
nomeadamente experiência em gestão de fundos comunitários

Métodos de Selecção a Utilizar:

Avaliação curricular e entrevista pública.
CF= 0,4AC+0,6EP 
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EP = Entrevista Pública

Composição do Júri:

Presidente: Pedro António da Silva Mendes Tojinha – Secretário Executivo 
Intermunicipal da CIMAL
Vogais:Flávio José Pinto Moreira da Silva – Dirigente Intermédio de 3.º Grau – 
Chefe do Setor de Desenvolvimento Económico do Município de Grândola; Pedro 
Miguel Pereira de Almeida - Dirigente Intermédio de 3.º Grau – Chefe do Setor 
de Apoio Jurídico e Fiscalização do Município de Grândola

Detalhe de Oferta de Emprego

Requisitos Legais de Provimento: H - Os constantes no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 77/2015, de 29 de julho.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social: Diário da República, 2.ª série, n.º 77 de 2021-04-21/ Correio da Manhã
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Local: Comunidade Interm. Alentejo Litoral, Largo Manuel Sobral, Edif.GAT, Grândola; 
recrutamento@cimal.pt

Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser apresentadas no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data 
de publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), através de formulário 
de requerimento, de entrega obrigatória, disponível no sítio da Internet da CIMAL 
(https://www.cimal.pt) acompanhado pela seguinte documentação, sob pena de exclusão da 
candidatura: 
a. Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado, com menção expressa das 
habilitações académicas e profissionais, experiência profissional e formação profissional 
detida, indicando as datas e duração das ações de formação frequentadas; 
b. Certificado das habilitações académicas detidas; 
c. Comprovativos de frequência das ações de formação mencionadas no curriculum; 
d. Declaração atualizada, emitida e autenticada pelo serviço ou organismo a que se encontra 
vinculado, com identificação da natureza do vínculo de emprego público, da carreira e 
categoria de que seja titular, da antiguidade nessa carreira, categoria, e na administração 
pública, menção ao tempo de experiência profissional em cargos dirigentes, indicação da 
atividade que executa, e descrição das tarefas e responsabilidades que lhe estiverem 
cometidas; 
e. Outros documentos que considere relevantes para a apreciação do seu mérito. 
Aos candidatos que exerçam funções na CIMAL não é exigida a apresentação de outros 
documentos comprovativos dos factos indicados no curriculum, nomeadamente fotocópias 
dos documentos comprovativos da frequência das acções de formação, da experiência 
profissional na área requerida e das habilitações literárias, desde que expressamente refiram 
no formulário de candidatura que os mesmos se encontram arquivados no processo 
individual.
O formulário de candidatura a cargos dirigentes e a restante documentação deverão ser 
entregues presencialmente, ou por correio eletrónico ou, ainda, por via postal (correio 
registado com expedição até ao prazo limite de candidaturas) para os endereços indicados 
no ponto anterior.

Contacto: 269450110

Data de Publicação 2021-04-23

Data Limite: 2021-05-07

Observações Gerais:

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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