
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202205/1050
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Bragança
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 1.632,82€
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão. Elabora informação e pareceres de caráter 
técnico sobre processos e viabilidades de construção. Concebe e realiza projetos 
de obras, tais como edifícios, pontes, barragens, portos, aeroportos, vias-férreas 
e edificações industriais, preparando, organizando e superintendendo a sua 
construção manutenção e reparação. Concebe projetos de estrutura e 
fundações, escavação e contenção periférica, redes interiores de água e esgotos, 
rede de incêndio e rede de gás. Concebe e analisa projetos de arruamentos, 
drenagem de águas pluviais e de águas domésticas e abastecimento de águas 
relativos a operações de loteamentos urbanos. Estuda, se necessário, o terreno 
e o local mais adequado para a construção da obra. Executa os cálculos, 
assegurando a resistência e a estabilidade da obra considerada e tendo em 
atenção fatores como a natureza dos materiais de construção a utilizar, pressões 
de água, resistência aos ventos, a sismos e mudanças de temperatura. Prepara o 
programa e coordenação das operações à medida que os trabalhos prosseguem. 
Prepara, organiza e realiza a superintendência dos trabalhos de manutenção e 
reparação de construções existentes. Fiscaliza e realiza a direção técnica de 
obras. Realiza vistorias técnicas. Colabora e participa em equipas 
multidisciplinares para elaboração de projetos de obras de complexa ou elevada 
importância técnica ou económica. Concebe e realiza planos de obras, 
estabelecendo estimativas de custo e orçamentos, planos de trabalho e 
especificações, indicando o tipo de materiais, máquinas e outros equipamentos 
necessários. Prepara os elementos necessários para lançamento de empreitadas, 
nomeadamente elaboração do programa de concurso e caderno de encargos.

Requisitos de Admissão

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 ou Mestrado em Engenharia Civil 

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Civil Engenharia Civil
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Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Bragança

2 Forte S. João de Deus Bragança 5300263 
BRAGANÇA

Bragança              
                 

Bragança              
                 

Total Postos de Trabalho: 2

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Trabalhadores integrados na carreira de técnico superior, detentores de relação 
jurídica de emprego público previamente constituída, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou nomeação.
Experiência profissional comprovada nos seguintes domínios:
- Experiência profissional relevante de fiscalização e acompanhamento integral 
de empreitadas de obras públicas;
- Experiência profissional na preparação e gestão de procedimentos de 
contratação de empreitadas de obras públicas, com especial foco para a 
preparação e verificação de cadernos de encargos e para a avaliação de 
propostas;
- Formação e capacitação técnica sobre a legislação aplicável, nomeadamente, o 
Código dos Contratos Públicos;
- Conhecimentos em Autodesk Autocad, Autodesk Revit, Cype, MS Project e 
Office;
- Boa comunicação verbal e escrita.
Serão valorizados ainda, os seguintes aspetos:
- Capacidade de reporte;
- Coordenação e compatibilização de projetos das várias especialidades, em fase 
de estudo, projeto e obra;
- Capacidade de supervisão e de fiscalização dos trabalhos em curso;
- Comprometimento e cumprimento de objetivos financeiros e temporais 
definidos para cada projeto;
- Foco na resolução de problemas e capacidade de adaptação à mudança 
constante;
- Capacidade de trabalho em equipa multidisciplinar;
- Elevado sentido de organização, responsabilidade e sistematização;
- Facilidade de comunicação com a chefia, elementos da divisão e entidades 
externas.

Envio de Candidaturas para: Câmara Municipal de Bragança,  Forte S. João de Deus, 5300 263 Bragança
Contacto: 273304226

Data Publicitação: 2022-05-27
Data Limite: 2022-06-14

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

                                   Aviso

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Recrutamento de 2 trabalhadores para a categoria de técnico superior, área de atividade – engenharia civil, em regime de 
mobilidade na categoria

Torna-se público que o Município de Bragança pretende recrutar, por recurso à mobilidade na categoria, nos termos do disposto 
nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua atual redação, 2 (dois) trabalhadores, com relação jurídica de emprego público previamente constituída, para o 
exercício de funções na Divisão de Obras, Departamento de Serviços e Obras Municipais do Município de Bragança, nos seguintes 
termos:
N.º de Postos de trabalho: 2.
Tipo de Oferta: mobilidade na categoria.
Área de atividade: engenharia civil.
Prazo: dezoito meses.
A) Caraterização dos postos de trabalho
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e 
ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elabora informação e pareceres de caráter técnico sobre processos e 
viabilidades de construção. Concebe e realiza projetos de obras, tais como edifícios, pontes, barragens, portos, aeroportos, vias-
férreas e edificações industriais, preparando, organizando e superintendendo a sua construção manutenção e reparação. Concebe 
projetos de estrutura e fundações, escavação e contenção periférica, redes interiores de água e esgotos, rede de incêndio e rede 
de gás. Concebe e analisa projetos de arruamentos, drenagem de águas pluviais e de águas domésticas e abastecimento de águas 
relativos a operações de loteamentos urbanos. Estuda, se necessário, o terreno e o local mais adequado para a construção da 
obra. Executa os cálculos, assegurando a resistência e a estabilidade da obra considerada e tendo em atenção fatores como a 
natureza dos materiais de construção a utilizar, pressões de água, resistência aos ventos, a sismos e mudanças de temperatura. 
Prepara o programa e coordenação das operações à medida que os trabalhos prosseguem. Prepara, organiza e realiza a 
superintendência dos trabalhos de manutenção e reparação de construções existentes. Fiscaliza e realiza a direção técnica de 
obras. Realiza vistorias técnicas. Colabora e participa em equipas multidisciplinares para elaboração de projetos de obras de 
complexa ou elevada importância técnica ou económica. Concebe e realiza planos de obras, estabelecendo estimativas de custo e 
orçamentos, planos de trabalho e especificações, indicando o tipo de materiais, máquinas e outros equipamentos necessários. 
Prepara os elementos necessários para lançamento de empreitadas, nomeadamente elaboração do programa de concurso e 
caderno de encargos.
B) Requisitos gerais
Trabalhadores integrados na carreira de técnico superior, detentores de relação jurídica de emprego público previamente 
constituída, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou nomeação.
C) Requisitos específicos
Licenciatura ou Mestrado em Engenharia Civil e inscrição válida como membro efetivo ou membro sénior da Ordem dos 
Engenheiros.
D) Requisitos preferenciais
Experiência profissional comprovada nos seguintes domínios:
? Experiência profissional relevante de fiscalização e acompanhamento integral de empreitadas de obras públicas;
? Experiência profissional na preparação e gestão de procedimentos de contratação de empreitadas de obras públicas, com 
especial foco para a preparação e verificação de cadernos de encargos e para a avaliação de propostas;
? Formação e capacitação técnica sobre a legislação aplicável, nomeadamente, o Código dos Contratos Públicos;
? Conhecimentos em Autodesk Autocad, Autodesk Revit, Cype, MS Project e Office;
? Boa comunicação verbal e escrita.
Serão valorizados ainda, os seguintes aspetos:
? Capacidade de reporte;
? Coordenação e compatibilização de projetos das várias especialidades, em fase de estudo, projeto e obra;
? Capacidade de supervisão e de fiscalização dos trabalhos em curso;
? Comprometimento e cumprimento de objetivos financeiros e temporais definidos para cada projeto;
? Foco na resolução de problemas e capacidade de adaptação à mudança constante;
? Capacidade de trabalho em equipa multidisciplinar;
? Elevado sentido de organização, responsabilidade e sistematização;
? Facilidade de comunicação com a chefia, elementos da divisão e entidades externas.
E) Local de trabalho
Divisão de Obras, Departamento de Serviços e Obras Municipais do Município de Bragança e, quando necessário, serviço externo 
na área do Concelho.
F) Remuneração
A remuneração a auferir é a correspondente à posição remuneratória detida pelo trabalhador na carreira/categoria de origem. 
Considerando o encargo previsto no orçamento municipal do serviço a que respeita, o Município de Bragança estabelece que a 
remuneração máxima aceite é a correspondente à 4.ª posição remuneratória e nível remuneratório 23, a que corresponde a 
remuneração atual de 1.632,82 euros.
G) Formalização da Candidatura
A candidatura deverá ser enviada em suporte de papel, entregue pessoalmente no Serviço de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal, sito no Forte S. João de Deus, em Bragança, no horário de atendimento ao público (das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h00), ou remetida por correio por carta registada até ao termo do prazo de candidatura (no assunto deverá identificar a 
candidatura à presente oferta de mobilidade identificando o Código da Oferta da BEP) e ser acompanhada dos seguintes 
documentos: 
1. Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara (elaborado pelo próprio candidato), com a menção expressa da modalidade de 
vínculo de emprego público que detém, a categoria, a remuneração que aufere, e ainda do contato telefónico e do endereço de 
correio eletrónico disponíveis; 
2. Declaração emitida pelo serviço público de origem, devidamente atualizada da qual conste: a modalidade de vínculo de emprego 
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público, a descrição das atividades/funções que atualmente executa, as últimas duas menções de avaliação de desempenho e a 
identificação da carreira/categoria em que se encontra inserido, com a identificação da respetiva remuneração reportada ao nível e 
posição remuneratória auferidos; 
3. Curriculum vitae profissional; 
4. Documento comprovativo das habilitações literárias e profissionais.
H) Seleção dos Candidatos
A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise curricular, complementada com entrevista profissional de seleção, 
sendo apenas convocados para a realização de entrevista os candidatos cujo currículo revele experiência adequada ao exercício das 
funções. 
A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em www.bep.gov.pt.
Paços do Município de Bragança, 25 de maio de 2022.
           O Presidente da Câmara Municipal,
             Hernâni Dinis Venâncio Dias, Dr.
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