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Código da Oferta:
OE202206/0679

Tipo Oferta:
Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado:
Ativa

Nível Orgânico:
Juntas de Freguesia

Orgão/Serviço:
Junta de Freguesia da Penha de França

Regime:
Cargos não inseridos em carreiras

Cargo:
Direcção Intermédia de 2ºgrau

Área de Actuação:
Chefe da Divisão de Educação, Desporto, Cultura, Ação Social e Saúde

Remuneração:
2645,28 EUR

Suplemento Mensal:
197,13 EUR

Conteúdo Funcional:
As definidas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, complementadas
com as competências previstas no Estrutura Orgânica dos Serviços da Junta de Freguesia da Penha de
França, aprovada pela deliberação da Assembleia de Freguesia de 27 de outubro de 2015 (publicada,
através do Despacho n.º 12603/2015, de 28 de outubro, no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 6
de novembro de 2015), na redação que lhe foi conferida pela deliberação da Assembleia de Freguesia de
16 de dezembro de 2016 (publicada, pelo Despacho n.º 615/2017, de 22 de dezembro, no Diário da
República, 2.ª série, n.º 7, de 10 de janeiro de 2017).
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Habilitação Literária:
Licenciatura

Descrição da Habilitação:
Licenciatura

Perfil:
Podem concorrer trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo
indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de
direção, coordenação e controlo, que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções,
cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.

Métodos de Seleccção a Utilizar:
Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Pública (EP) conforme determinado no n.º 1 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação. Os requisitos de admissão, métodos de seleção,
fórmula de classificação final, fatores e critérios de ponderação da avaliação curricular, bem como
critérios de apreciação e ponderação da entrevista pública constam da Ata n.º 1, do Júri, disponível no
sítio da Junta de Freguesia da Penha de França na internet, a qual pode ainda ser facultada a
requerimento do interessado.

Composição do Júri:
Nos termos dos nºs. 1 a 3 do artigo 13º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e por deliberação da
Assembleia de Freguesia de 30 de dezembro de 2021, sob proposta aprovada em reunião de Junta, de 20
de dezembro de 2021, foi designado o seguinte júri:
Presidente: Júlia Amélia da Cunha Araújo, Diretora de Serviços de Inspeção e Fiscalização, da Inspeção-
geral das Atividades Culturais; 
Vogal: Maria Cunha Louro, Professora Auxiliar na Universidade Lusófona, que substituirá a Presidente do
Júri nas suas faltas e impedimentos; 
Vogal: Maria de Jesus Viegas Rodrigues, Chefe do Departamento de Comunicação e Relações Públicas do
Instituto Nacional da Administração, I.P.; 
Vogal suplente: Miguel Luís Ferreira Soares, Chefe da Divisão de Relação com as Juntas de Freguesia, da
Unidade de Coordenação Territorial, da Câmara Municipal de Lisboa. 

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº
Postos

Morada Localidade Código
Postal

Distrito Concelho

Junta de Freguesia da
Penha de França

1 Travessa do Calado,
nº 2 - 1º

Lisboa 1170070
LISBOA

Lisboa Lisboa

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 Nacionalidade:
Sim



Alterar

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação Social:
Aviso n.º 12299/2022, publicado no DRE, 2.ª Série, n.º 117, de 20 de junho de 2022. Aviso publicado

Apresentação de Candidaturas

Local:
Junta de Freguesia da Penha de França, Travessa do Calado, n.º 2, 1170-070 Lisboa.

Formalização da Candidatura:
As candidaturas deverão ser formalizadas, no prazo de 10 dias úteis contados a partir da publicitação do
presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), mediante requerimento dirigido à Presidente da
Junta de Freguesia da Penha de França, ao qual deverão ser anexados, sob pena da candidatura não ser
considerada, os seguintes documentos: 
a) Curriculum vitae, detalhado, atualizado, datado e assinado, donde constem, nomeadamente, a
experiência profissional, funções, atividades e responsabilidades exercidas e o tempo correspondente, e
ainda a respetiva formação académica, profissional ou complementar; 
b) Documento(s) comprovativo(s) das habilitações literárias; 
c) Documentos comprovativos das ações de formação frequentadas e ministradas onde conste a data de
realização e duração das mesmas, bem como outros documentos pertinentes para efeitos de avaliação,
sendo que estes documentos só serão considerados, se devidamente comprovados, através de
documento oficial das respetivas entidades, remetidos dentro do prazo de candidatura; 
d) Declaração devidamente autenticada e atualizada - reportada ao dia da publicação do aviso na Bolsa
de Emprego Público - emitida pelo serviço ou organismo a que o candidato se encontra vinculado, onde
conste inequivocamente a natureza do vínculo à Administração Pública, a antiguidade na categoria e/ou
carreira, e ainda, o conteúdo funcional com especificação das tarefas e responsabilidades inerentes ao
posto de trabalho que ocupa; 
e) Declaração do candidato a confirmar serem verdadeiros os elementos ou factos constantes da
candidatura. 
A candidatura deve ser enviada por via postal com aviso de receção para a morada da sede da Junta de 
Freguesia da Penha de França, sita na Travessa do Calado, n.º 2, 1170-070 Lisboa, ou entregue 
pessoalmente na mesma morada. 
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. 

Contacto:
geral@jf-penhafranca.pt / tlf. 218 160 720

Data de Publicitação:
2022-06-21

Data Limite:
2022-07-05

Observações Gerais:
O procedimento concursal é urgente e de interesse público, pelo que não haverá lugar a audiência de
interessados, nos termos do artigo 21.º, n.º 13 da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação,
aplicável por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. As comunicações e notificações a efetuar no
âmbito do procedimento concursal serão por correio eletrónico.
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Desenvolvimento e apoio técnico

Ofertas

Pesquisar Oferta (Oferta_Pesquisa_basica.aspx)

Pesquisar Resultados (Pesquisa_Resultados.aspx)

Listar Oferta Dirigentes Superiores (../CReSAP/CReSAP_Pesquisa.aspx)

Formulários

Bolsa de Emprego Público

Diploma (../SobreBep/Diploma.aspx)

Objetivos (../SobreBep/Objectivos.aspx)

Funcionalidades (../SobreBep/Funcionalidades.aspx)

Acessibilidade (../Acessibilidade.aspx)

Entidade Gestora (../SobreBep/EntidadeGestora.aspx)

Links Úteis

Oportunidades na UE

Eures (https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pt)

EPSO (https://epso.europa.eu/home_pt-pt)

Carreiras Internacionais (http://www.carreirasinternacionais.eu)

Org. Int. do Trabalho (https://www.ilo.org/lisbon/lang--pt/index.htm)

OCDE (http://www.oecd.org/careers/)

Netemprego (IEFP) (http://www.Iefponline.iefp.pt)
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