
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201802/0072

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Juntas de Freguesia

Orgão / Serviço: Junta de Freguesia de Bonfim

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Posicionamento remuneratório: 2.ª posição remuneratória

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Atribuição: Licenciado(a) em Psicologia, ocupando um posto de trabalho 
normalmente afeto a um Técnico Superior, desenvolvendo as competências 
genéricas correspondentes aos Técnicos Superiores, a saber funções constantes 
no Anexo referido no nº 2 do artigo 88º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 
correspondendo-lhe o grau 3 de complexidade funcional: 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; elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, 
com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio 
geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas; 
funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado; representação em assuntos da sua 
especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou 
orientações superiores, no setor de atividade de Psicologia.

Competências transversais: Análise da informação e sentido crítico; Iniciativa e 
autonomia; Inovação e qualidade; Responsabilidade e compromisso com o 
serviço; Relacionamento interpessoal.

Competências específicas: Experiência como animador de GIP-Gabinete de 
Inserção Profissional de pelo menos 4,5 anos com orientação para resultados; 
Conhecimentos especializados ao nível do programa SIGAE; Detenção de CCP de 
formador com experiência de pelo menos 3 anos; Formação profissional em 
Orientação Escolar e Profissional de Jovens e Adultos; Formação profissional de 
Gestão de Conflitos; Experiência em GEPE de pelo menos 1 ano; Certificação em 
Coaching para o Desenvolvimento de competências pessoais - nível avançado; 
Experiência na organização de eventos relacionados com a temática do emprego.

Atividade: Integra a Equipa Multidisciplinar de Intervenção Social. Animador de 
GIP. Colaboração ativa nas ações do Pelouro do Emprego, Formação e 
Empreendedorismo. 

Requisitos de Admissão
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Nomeação definitiva

Nomeação transitória, por tempo determinável

Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

CTFP a termo resolutivo certo

CTFP a termo resolutivo incerto

Sem Relação Jurídica de Emprego Público

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.

Parecer dos membros do governo (n.º 
6 do artigo 6º da LVCR):

.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

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

Junta de Freguesia 
de Bonfim

1 Campo 24 de Agosto, 
294

4300506 PORTO Porto                    
              

Porto                    
              

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Junta de Freguesia do Bonfim

Contacto: 225194500

Data Publicitação: 2018-02-02

Data Limite: 2018-02-16

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Página eletrónica da Junta de Freguesia do Bonfim

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Joral Oficial: Só podem ser opositores a este procedimento, os indivíduos abrangidos pelo 
disposto no artº 5º da Lei 112/2017, de 29 de dezembro, que se encontram 
identificados no mapa anexo ao Despacho de abertura de 22 de janeiro de 2018, 
e que foram notificados. Este procedimento destina-se ao preenchimento dos 
postos de trabalho considerados como necessidades permanentes dos serviços, 
cujas funções eram exercidas por pessoas sem vinculo adequado, conforme 
deliberação da Assembleia de Freguesia de 21 de dezembro de 2017.

Observações

Este procedimento é aberto nos termos da lei 112/2017 de 29 de Dezembro, que visa a regularização extraordinária de vínculos 
precários na administração pública.

Questionário de Termino da Oferta

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:

Resultados

Alteração de Júri
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