
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202204/0201

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Esposende

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A auferida na situação jurídico-funcional de origem.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Promover o acompanhamento psicológico/intervenção, mediação familiar, e/ou 
gestão de conflitos em processos motivados por situações de litígio, efetuando o 
atendimento e acompanhamento psicossocial de cidadãos e famílias e propondo 
medidas/respostas adequadas para a resolução dos problemas identificados, 
participando nos processos de avaliação multidisciplinar com vista à elaboração e 
acompanhamento de programas de intervenção, promovendo a colaboração 
técnica com outros serviços do Município e potenciando as sinergias numa 
articulação e intervenção concertadas com as entidades externas, quer num 
contexto de intervenção social, quer num outro contexto sempre que solicitado. 
Propor a articulação da sua atividade com outros serviços especializados, em 
particular nas áreas da saúde, educação e segurança social, contribuindo para o 
correto diagnóstico e avaliação dos indivíduos e famílias. Colaborar em ações de 
formação, participar em experiências pedagógicas, e realizar investigação na 
área da sua especialidade. Coordenar o Espaço Bem me Querem, Espaço de 
atendimento e acompanhamento a vítimas de violência doméstica, promovendo 
o atendimento, informação e acompanhamento psicossocial das vítimas, e 
desenvolvendo ao abrigo deste Espaço um projeto de intervenção comunitária 
no âmbito da prevenção primária da violência doméstica e bullying. Efetuar 
estudos de natureza científico-técnica e de avaliação psicológica, tendo em vista 
a fundamentação da tomada de decisões em diversas áreas, nomeadamente na 
área do apoio social. Promover a igualdade de género no concelho de 
Esposende, efetuando o diagnóstico, a elaboração e a implementação do Plano 
Municipal para a Promoção da Igualdade de Género, bem como desenvolver um 
projeto de intervenção comunitária que promova a igualdade de género em 
diversos contextos. Participar na avaliação, planeamento e definição das políticas 
de saúde públicas, bem como na operacionalização de programas que visem a 
promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis junto da comunidade. 
Integrar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, promovendo o 
atendimento e prestação de informação aos cidadãos que se dirigem à CPCJ, 
participando nas reuniões da comissão restrita e da comissão alargada da 
Comissão, participando nas atividades previstas no seu plano de ação, 
executando todos os atos técnicos no que se refere à avaliação diagnóstica e 
execução de medidas no âmbito de processos de promoção e proteção, 
assumindo a gestão/coordenação de casos, realizando todas as diligências 
necessárias para avaliação diagnóstica e/ou acompanhamento dos processos, 
preparando informação fundamentada para suportar as deliberações tomadas, 
encaminhando para os serviços/entidades competentes as situações 
consideradas por pertinentes, elaborando, negociando e comprometendo-se nos 
Acordos de Proteção e Promoção definidos em conjunto com os diversos 
intervenientes, elaborando e negociando os Planos de Execução das Medidas, 
fundamentando decisões de remissão processual para os serviços do Ministério 
Público, registando e atualizando os processos em gestão/acompanhamento em 
aplicação informática própria da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco.

Requisitos de Admissão
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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 Psicologia

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências Sociais Psicologia

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Esposende

1 Praça do Município 4740223 
ESPOSENDE

Braga                   
               

Esposende            
                  

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Inscrição efetiva na Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Envio de Candidaturas para: recursos.humanos@cm-esposende.pt

Contacto: 253960100

Data Publicitação: 2022-04-07

Data Limite: 2022-04-14

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial: PROCEDIMENTO DE MOBILIDADE NA CATEGORIA ENTRE ÓRGÃOS, PARA UM 
TÉCNICO SUPERIOR (M/F) PARA A DIVISÃO DE COESÃO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 1. Para efeitos do disposto no artigo 97.º-A da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, doravante 
designada LTFP, torna-se público que, por meu Despacho de 06/04/2022, 
encontra-se aberto procedimento de mobilidade na categoria entre órgãos, pelo 
prazo de 5 dias úteis a contar da presente publicitação na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), com vista à admissão de um(a) trabalhador(a) para a carreira 
técnica superior, para a Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social, nos termos 
do disposto nos artigos 92.º e seguintes da LTFP, na sua atual redação. 2. Nos 
termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 01/03, em cumprimento da 
alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa “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 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

evitar toda e qualquer forma de discriminação”. 3. Caracterização/perfil de 
competências: Promover o acompanhamento psicológico/intervenção, mediação 
familiar, e/ou gestão de conflitos em processos motivados por situações de 
litígio, efetuando o atendimento e acompanhamento psicossocial de cidadãos e 
famílias e propondo medidas/respostas adequadas para a resolução dos 
problemas identificados, participando nos processos de avaliação multidisciplinar 
com vista à elaboração e acompanhamento de programas de intervenção, 
promovendo a colaboração técnica com outros serviços do Município e 
potenciando as sinergias numa articulação e intervenção concertadas com as 
entidades externas, quer num contexto de intervenção social, quer num outro 
contexto sempre que solicitado. Propor a articulação da sua atividade com outros 
serviços especializados, em particular nas áreas da saúde, educação e segurança 
social, contribuindo para o correto diagnóstico e avaliação dos indivíduos e 
famílias. Colaborar em ações de formação, participar em experiências 
pedagógicas, e realizar investigação na área da sua especialidade. Coordenar o 
Espaço Bem me Querem, Espaço de atendimento e acompanhamento a vítimas 
de violência doméstica, promovendo o atendimento, informação e 
acompanhamento psicossocial das vítimas, e desenvolvendo ao abrigo deste 
Espaço um projeto de intervenção comunitária no âmbito da prevenção primária 
da violência doméstica e bullying. Efetuar estudos de natureza científico-técnica 
e de avaliação psicológica, tendo em vista a fundamentação da tomada de 
decisões em diversas áreas, nomeadamente na área do apoio social. Promover a 
igualdade de género no concelho de Esposende, efetuando o diagnóstico, a 
elaboração e a implementação do Plano Municipal para a Promoção da Igualdade 
de Género, bem como desenvolver um projeto de intervenção comunitária que 
promova a igualdade de género em diversos contextos. Participar na avaliação, 
planeamento e definição das políticas de saúde públicas, bem como na 
operacionalização de programas que visem a promoção da saúde e de estilos de 
vida saudáveis junto da comunidade. Integrar a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens, promovendo o atendimento e prestação de informação aos 
cidadãos que se dirigem à CPCJ, participando nas reuniões da comissão restrita 
e da comissão alargada da Comissão, participando nas atividades previstas no 
seu plano de ação, executando todos os atos técnicos no que se refere à 
avaliação diagnóstica e execução de medidas no âmbito de processos de 
promoção e proteção, assumindo a gestão/coordenação de casos, realizando 
todas as diligências necessárias para avaliação diagnóstica e/ou 
acompanhamento dos processos, preparando informação fundamentada para 
suportar as deliberações tomadas, encaminhando para os serviços/entidades 
competentes as situações consideradas por pertinentes, elaborando, negociando 
e comprometendo-se nos Acordos de Proteção e Promoção definidos em 
conjunto com os diversos intervenientes, elaborando e negociando os Planos de 
Execução das Medidas, fundamentando decisões de remissão processual para os 
serviços do Ministério Público, registando e atualizando os processos em 
gestão/acompanhamento em aplicação informática própria da Comissão Nacional 
de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Deverá demonstrar competências 
em orientação para resultados, iniciativa e autonomia, responsabilidade e 
compromisso com o serviço, trabalho de equipa e cooperação e conhecimentos 
especializados e experiência. 4. Local de trabalho: Município de 
Esposende/Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social. 5. Remuneração: a 
auferida no posto de trabalho de origem. 6. Requisitos de admissão: os definidos 
no artigo 17.º da LTFP, bem como ser titular de relação jurídica de emprego 
público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, ser titular da categoria de técnico superior e ser detentor/a de 
licenciatura em Psicologia e inscrição efetiva na Ordem dos Psicólogos 
Portugueses. 7. Júri: Isabel Cristina Carneiro Abreu, Técnica Superior da Divisão 
de Coesão e Desenvolvimento Social, como presidente, Maria Alzira Martins 
Maciel Moreira e Susana Raquel da Costa Goncalves, Técnicas Superiores da 
Divisão de Coesão e Desenvolvimento Social, como vogais efetivos e Elsa 
Manuela Ramires e Sá, Chefe da Divisão de Administração Geral e Isaura Maria 
Campos Martins, Técnica Superior da Divisão de Coesão e Desenvolvimento 
Social como vogais suplentes. 8. Os candidatos serão avaliados através de 
entrevista profissional, que visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a 
experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a 
interação estabelecida, entre o júri e o/a candidato/a, relacionados com o perfil 
de competências previamente definido, de acordo com os seguintes parâmetros 
de avaliação: reflexão curricular, motivação, capacidade de expressão e fluência 
verbal e relacionamento interpessoal. 9. Prazo de candidaturas: 5 dias úteis, a 
contar da publicitação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP). 10. 
Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas em 
requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, disponível em: 
www.municipio.esposende.pt, em Município > Câmara Municipal > Recursos 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

Humanos > Recrutamento de Pessoal > Procedimentos de Mobilidade, e 
obrigatoriamente submetida em formato digital, para o endereço eletrónico 
recursos.humanos@cm-esposende.pt, com a menção expressa do vínculo, da 
carreira/categoria que detém, da posição e nível remuneratórios e do contacto 
telefónico e endereço de correio eletrónico, acompanhado obrigatoriamente do 
currículo profissional detalhado, atualizado e assinado e de certificado de 
habilitações literárias. Esposende e Paços do Concelho, 06 de abril de 2022 O 
Presidente da Câmara Municipal, (Benjamim Pereira, Arq.to)

Observações

As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, disponível em: 
www.municipio.esposende.pt, em Município > Câmara Municipal > Recursos Humanos > Recrutamento de Pessoal > 
Procedimentos de Mobilidade, e obrigatoriamente submetida em formato digital, para o endereço eletrónico recursos.humanos@cm
-esposende.pt, com a menção expressa do vínculo, da carreira/categoria que detém, da posição e nível remuneratórios e do 
contacto telefónico e endereço de correio eletrónico, acompanhado obrigatoriamente do currículo profissional detalhado, atualizado 
e assinado e de certificado de habilitações literárias.
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