
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202107/0084

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 á 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) Apoiar à tomada de decisões ao nível superior no domínio financeiro, 
nomeadamente no que concerne à obtenção, utilização e controlo dos recursos 
financeiros;
b) Planificar, organizar e coordenar a execução da contabilidade, respeitando as 
normas legais e os princípios contabilísticos geralmente aceites;
c) Exercer funções de consultadoria em matéria de âmbito financeiro; 
d) Assumir a responsabilidade pela regularidade técnica nas áreas contabilística e 
fiscal; 
e) Verificar toda a atividade financeira, designadamente o cumprimento dos 
princípios legais relativos à arrecadação das receitas e à realização das despesas;

f) Organizar e verificar a elaboração dos documentos previsionais, suas revisões 
e alterações, bem como os documentos de prestação de contas;
g) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem do normal 
desempenho das suas tarefas, bem como outras funções não especificadas.

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: Gestão

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Gestão
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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 – na área da Gestão;
Licenciatura em Gestão;
Experiência em funções na área da Gestão Financeira.

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

Contacto: 275910010

Data Publicitação: 2021-07-05

Data Limite: 2021-07-09

Texto Publicado

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

Texto Publicado em Jornal Oficial: Procedimento de Mobilidade Interna na Categoria para ocupação de um (01) 
posto de trabalho de Técnico Superior - na área da Gestão 

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, com indicação da referência publicitada na BEP, 
onde deverão constar os seguintes elementos, sob pena de exclusão: nome, naturalidade, data de nascimento, morada, telefone 
de contacto, endereço de correio eletrónico, habilitações literárias.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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