
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202106/0043

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Belmonte

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A remuneração a auferir corresponderá à posição remuneratória detida no 
serviço de origem.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exercer, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científicas inerentes à respetiva área de especialização e 
formação académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, incumbindo, 
genericamente:
a) Prestar toda a colaboração, elaborar informações e emitir pareceres, nas 
áreas de higiene pública veterinária, sanidade animal, inspeção, controlo e 
fiscalização higiosanitária, profilaxia e vigilância epidemiológica; 
b) Fazer cumprir as disposições legais constantes do Decreto -Lei n.º 116/98, de 
05 de maio, nomeadamente as competências e os deveres do médico veterinário 
municipal;
c) Efetuar a fiscalização sanitária de mercados e feiras, exposições ou concursos 
de animais;
d) Promover a vistoria aos veículos de venda ambulante de produtos 
alimentares, para verificação das condições higio-sanitárias, em cumprimento 
das disposições legais ou regulamentares aplicáveis;
e) Apoiar os munícipes no seu relacionamento com o Município, ao nível do 
atendimento e informação geral, relativamente às áreas referidas na alínea a). 
f) Proceder à gestão do mercado municipal, em colaboração com o Serviço de 
Feiras e Mercados;
g) Acompanhar a atividade do centro de informação e apoios aos consumidores, 
quando este exista; 
h) Promover as ações necessárias no âmbito da luta antirrábica; d) Proceder a 
atividades regulares de desinfestação;
g) Promover as ações em colaboração com as restantes autoridades sanitárias 
do Município competentes, em tudo o que respeite à saúde pecuária e higiene e 
defesa da saúde pública, nos termos da legislação em vigor; 
i) Promover ações com outras entidades públicas na melhoria das condições de 
prestação de serviços a nível higiénico -sanitário, em restaurantes e similares, 
bem como em estabelecimentos de comércio e indústria; 
j) Fiscalização sanitária nas feiras e mercados, exposições e concursos de 
animais; 

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;
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e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Medicina Veterinária

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Agricultura, Pecuária e  Recursos Naturais Ciência Veterinária /Zootécnia Medicina Veterinária

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Belmonte

1 Rua Pedro Álvares 
Cabral

6250088 
BELMONTE

Castelo Branco      
                   

Belmonte              
                 

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado na 
categoria/carreira de Técnico Superior – Médico(a) Veterinário(a);
Licenciatura em Medicina Veterinária;
Experiência em funções na área da Medicina Veterinária e Serviço de 
Abastecimento Público e Fiscalização Sanitária.

Envio de Candidaturas para: geral@cm-belmonte.pt

Contacto: 275910010

Data Publicitação: 2021-06-02

Data Limite: 2021-06-09

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Página do Municipio de Belmonte em https://cm-belmonte.pt/

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

A formalização das candidaturas é efetuada no prazo de cinco dias úteis a contar da Publicitação da oferta na Bolsa de Emprego 
Público (doravante designada BEP), através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Belmonte devidamente 
datado e assinado, que deve ser enviado para o endereço geral@cm-belmonte.pt.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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