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 MUNICÍPIO DA MEALHADA

Aviso (extrato) n.º 18840/2022

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho 
na carreira/categoria de técnico superior de desporto.

Abertura de Procedimento Concursal Comum para Ocupação de dois Postos de Trabalho 
do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 

da Mealhada na Carreira/Categoria de Técnico Superior de Desporto

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e em con-
formidade com a deliberação da Câmara Municipal em reunião ordinária de 09 de agosto de 2022, 
encontra -se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do aviso integral na Bolsa 
de Emprego Público (BEP), Procedimento Concursal Comum para Ocupação de dois Postos de 
Trabalho do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal da Mealhada na Carreira/Categoria de Técnico 
Superior de Desporto, na modalidade de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado

1 — Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profissional: Licenciatura 
em Desporto ou Educação Física.

1.1 — Requisitos legais especialmente previstos para a titularidade da categoria: apenas poderá 
ser candidato ao procedimento quem seja titular do nível habilitacional. Os candidatos possuidores 
de habilitações literárias obtidas em país estrangeiro, sob pena de exclusão, deverão apresentar, 
em simultâneo, documento comprovativo das suas habilitações correspondente ao reconhecimento 
das habilitações estrangeiras previstas pela legislação portuguesa aplicável.

2 — Caracterização 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, designadamente: planear e promover a organização de 
iniciativas de caráter desportivo, promovendo a participação da comunidade em que se insere; 
definição de planos desportivos, incluindo a conceção e planificação de atividades, elaboração dos 
respetivos regulamentos e divulgação, nomeadamente através do contacto com escolas, associações 
e clubes, prestando apoio à concretização das mesmas; conceção, planeamento, desenvolvimento 
e dinamização de programas atividade física e desportiva e desenvolvimento desportivo, promovi-
dos pelo Município; elaborar pareceres e fazer relatórios sobre atividades desenvolvidas; elaborar 
um manual de operações das atividades desportivas que decorrem nas instalações desportivas 
que prestam serviços desportivos na área da manutenção da condição física; desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação de contratos -programa de desenvolvimento desportivo; coordenar e 
supervisionar a avaliação da qualidade dos serviços prestados, bem como propor ou implementar 
medidas visando a melhoria dessa qualidade; lecionar aulas de natação, hidroginástica e educação 
física; superintender tecnicamente, no âmbito do funcionamento das instalações desportivas, as 
atividades ali realizadas; coordenar e supervisionar o funcionamento das instalações desportivas; 
desenvolvimento de projetos e ações ao nível da intervenção nas coletividades, de acordo com 
o projeto de desenvolvimento desportivo. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia 
técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. Representação do órgão ou serviço 
em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas 
ou orientações superiores.

3 — Em cumprimento do disposto no n.º 5, do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019 de 30 de 
abril, na atual redação dada pela portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro artigo 11.º, informa -se 
que a publicitação integral do procedimento será também efetuada em www.bep.gov.pt e página 
eletrónica do Município de Mealhada, https://www.cm-mealhada.pt.
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4 — Prazo e forma de apresentação das candidaturas: as candidaturas serão apresentadas no 
prazo de 10 dias úteis contados da data da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
podendo ser enviadas através do correio eletrónico para o endereço recrutamento@cm-mealhada.pt 
ou entregues, pessoalmente, no serviço de Recursos Humanos da Câmara Municipal, dentro do 
horário de atendimento, ou remetidas pelo correio, com aviso de receção, expedidas até ao termo 
do prazo fixado, para Município de Mealhada, Largo do Município, 3054 -001 Mealhada.

21 de setembro de 2022. — O Presidente da Câmara, António Jorge Fernandes Franco.
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