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AVISO 

RECRUTAMENTO POR RECURSO À MOBILIDADE DE 1 LUGAR DA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR – 

ÁREA DE SOCIOLOGIA 

Torna-se público qua o Município de Alenquer pretende recrutar 1 trabalhador(a), com relação jurídica de 
emprego público previamente estabelecida, para o exercício de funções em regime de mobilidade na 
categoria/carreira, nos termos do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o seguinte posto de trabalho: 

1 – Área de atividade – Técnico Superior na área de Sociologia. 

a) Caraterização do Posto de Trabalho: 
    

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas 
bem definidas e instruções gerais, de grau de complexidade 3, nas áreas de atuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos ou serviços, inerentes à carreira e 
categoria de Técnico Superior, nomeadamente: 
Promover a elaboração de estudos, pareceres técnicos que visam fundamentar a tomada de decisão 
superior; Promover a elaboração de estudos de diagnóstico de situação, identificando as tendências de 
desenvolvimento demográfico, territorial e socioeconómico do concelho; Acompanhar projetos 
estruturantes para o desenvolvimento do município e colaborar no estudo e formulação de propostas de 
diretrizes e prioridades para a definição das políticas municipais; Identificação e avaliação dos projetos a 
desenvolver no âmbito da área temática da Cidadania; Conceção, desenvolvimento, acompanhamento e 
execução de projetos, ações, iniciativas aprovadas superiormente no âmbito da Cidadania ou outras que se 
entendam pertinentes; Criação de instrumentos que permitem a gestão e controlo de informação física e da 
execução dos programas elaboração de documentos de monitorização (Questionários, Relatórios, entre 
outros); Apoio na elaboração de matrizes de conteúdos para a Cidadania; Elaboração de conteúdos 
programáticos a desenvolver em secções de cidadania; Conceber projetos em articulação com os restantes 
serviços camarários e entidades externas. 

 
b) Requisitos Gerais: 

 

Trabalhadores integrados exclusivamente na carreira de técnico superior do regime geral, detentores de 
relação jurídica de emprego público, previamente constituída, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
c) Requisitos Específicos: 

  

Requisito habilitacional: Requisito habilitacional: Licenciatura em Sociologia, a que corresponde o grau de 
complexidade 3, de acordo com o previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, sem possibilidade de 
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 

2 – Local de Trabalho - Município de Alenquer. 

3 – Prazo e Forma de Apresentação das Candidaturas: 

Os/as interessados/as devem, no prazo de 5 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso, 
enviar, as candidaturas em suporte eletrónico, através do preenchimento do formulário, que se encontra 
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disponível no sitio do Município de Alenquer, cujo endereço é https://www.cm-alenquer.pt, e enviado para o 
endereço de e-mail drhrecrutamento@cm-alenquer.pt. 

O Formulário deve mencionar “Recrutamento por Recurso à Mobilidade de um/a Técnico Superio da área de 
Sociologia”, acompanhado de Curriculum Vitae pormenorizado e de uma declaração do serviço de origem, 
com a menção expressa da modalidade de relação jurídica que detém, da carreira/categoria, da posição e 
nível remuneratório. 
A inobservância do exigido no parágrafo anterior implica a exclusão da candidatura. 

4 – Remuneração - A remuneração a auferir é a correspondente à posição remuneratória em que o/a 
trabalhador/a se encontra inserido na carreira/categoria de origem. 

5 – Métodos de seleção - A seleção dos/as candidatos/as será efetuada com base na Entrevista Profissional 
de Seleção.     

 

Alenquer, 28 de abril de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, 

 

Pedro Miguel Ferreira Folgado, Dr. 
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