
                                                

 

DESPACHO 
 
Usando da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado em anexo à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à 

administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e em conformidade com as deliberações 

tomadas pela Câmara Municipal em 23 de junho de 2022 e 15 de setembro de 2022 e pela Assembleia 

Municipal em 29 de setembro de 2022, determino que se proceda à abertura de procedimento 

concursal para recrutamento para 8 dirigentes intermédios de 2.º grau, 1 dirigente Intermédio de 3.º 

grau e 3 dirigentes intermédios de 4.º grau, do Município da Ribeira Grande, pelo prazo de 10 dias úteis, 

a contar da publicação do aviso do procedimento concursal na 2.ª série do Diário da República e em 

jornal de expansão nacional. 

Indico como requisitos formais de provimento e do perfil exigido, os seguintes parâmetros: 

Procedimento A: Divisão Administrativa e de Apoio Jurídico 

✓ Coordenar as atividades de apoio administrativo aos serviços e órgãos municipais; 

✓ Assegurar a administração dos recursos humanos, de acordo com as disposições legais 

aplicáveis e critérios de boa gestão;  

✓ Conceber e propor mecanismos adequados ao melhor aproveitamento dos recursos humanos 

no âmbito dos serviços prestados pelo Município; 

✓ Acompanhar as operações de recrutamento, seleção e acolhimento dos colaboradores da 

Autarquia; 

✓ Gerir o sistema de formação profissional, com vista à preparação do pessoal em serviço para 

funções mais exigentes e de valorização profissional e individual dos trabalhadores; 

✓ Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao aperfeiçoamento organizacional e à 

racionalização de recursos; 

✓ Autenticar todos os documentos a atos oficiais; 

✓ Garantir o apoio necessário às reuniões dos órgãos municipais; 

✓ Coordenar a receção, expedição geral e arquivo da documentação da divisão e de outros 

serviços; 

✓ Emitir pareceres jurídicos, quando solicitados, sobre quaisquer matérias de interesse para a 

Autarquia; 

✓ Zelar pelo cumprimento dos procedimentos administrativos nos termos da legislação em vigor; 

✓ Identificar e propor a simplificação de processos e procedimentos, bem como dos documentos 

e formulários de apoio; 



                                                

 

✓ Garantir e acompanhar os procedimentos relativos a autos de transgressão, reclamações, 

impugnações e recursos e dar-lhes o respetivo seguimento; 

✓ Garantir e acompanhar processos de contraordenações, perante participação ou denúncia de 

infrações; 

✓ Instruir e acompanhar os processos disciplinares; 

✓ Instruir e acompanhar os processos de declaração de utilidade pública e expropriação; 

✓ Coordenar a elaboração de propostas de normas, regulamentos e posturas municipais; 

✓ Apoiar na elaboração de minutas de contratos, acordos e protocolos; 

✓ Divulgar a legislação publicada com interesse para a atividade da Autarquia e promover cessões 

de esclarecimentos nos serviços; 

✓ Apoiar nas ações judiciais propostas pela Câmara ou contra ela; 

✓ Apoiar a atuação do Município em processos legislativos ou regulamentares, em que este seja 

chamado a intervir. 

Procedimento B: Divisão de Gestão Financeira 

✓ Verificar a exatidão de todas as operações e movimentos de tesouraria e controlar a 

responsabilidade do tesoureiro; 

✓ Manter o Presidente da Câmara ao corrente dos serviços municipais da Tesouraria; 

✓ Assegurar a elaboração dos documentos previsionais e respetivas revisões e alterações, bem 

como controlar a sua execução; 

✓ Prestar apoio técnico na elaboração dos mapas que constituem o Orçamento Municipal, 

respetivo relatório e acompanhar a sua execução; 

✓ Propor a execução de modificações orçamentais, quer alterações, quer revisões orçamentais;  

✓ Organizar os processos inerentes à execução do Orçamento Municipal; 

✓ Organizar os documentos de Prestação de Contas e elaborar o respetivo relatório de gestão, 

elaborando os mapas e o relatório financeiro; 

✓ Assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre a contabilidade 

municipal; 

✓ Elaborar estudos e propor a aprovação de alterações de tabelas de taxas e outros rendimentos 

a cobrar pelo Município; 

✓ Organizar os processos para obtenção de crédito e garantias junto de instituições financeiras; 

✓ Cooperar na elaboração de estudos de caráter económico e financeiro; 

✓ Colaborar na execução de medidas tendentes ao aperfeiçoamento organizacional e à 

racionalização de recursos; 

✓ Executar o serviço relacionado com o Notariado Privativo da Câmara Municipal; 

✓ Visar, após conferência do respetivo cabimento, as aquisições de materiais ou serviços; 

✓ Emitir certidões das importâncias entregues pela Câmara Municipal a outras entidades; 



                                                

 

✓ Elaborar certidões de dívidas de reclamações de créditos; 

✓ Gerir o sistema municipal de registo, organização, controlo e supervisão de processos de 

execução fiscal; 

✓ Elaborar balanços mensais, anuais e outros que sejam determinados; 

✓ Remeter ao Tribunal de Contas e aos departamentos centrais ou regionais os elementos 

determinados por lei;  

✓ Gerir o património municipal; 

✓ Coordenar o setor de fiscalização municipal e apoiar no relacionamento com os restantes 

serviços; 

✓ Prestar apoio técnico, emitindo recomendações e pareceres do âmbito económico. 

Procedimento C: Divisão de Cultura, Juventude e Desporto 

✓ Promover e incentivar a criação e difusão da cultura e do desporto, de acordo com programas 

específicos, em convergência com a estratégia de promoção cultural, social e desportiva, 

valorizando os espaços e equipamentos disponíveis; 

✓ Promover a salvaguarda, o desenvolvimento, a valorização e a promoção da diversidade 

cultural e do património cultural; 

✓ Fomentar o desenvolvimento de políticas e processos de inovação, desenvolvimento e 

criatividade cultural; 

✓ Desenvolver e promover um espaço cultural comum, com estratégias transnacionais; 

✓ Articular com outras entidades a integração da dinamização cultural com a promoção do 

Concelho, nomeadamente com visitas culturais; 

✓ Promover projetos de investigação e de desenvolvimento que envolvam a componente 

transdisciplinar, entre as quais, os trabalhos arqueológicos, de reabilitação patrimonial, de 

arquivo histórico e museológico; 

✓ Propor a classificação de bens como património cultural; 

✓ Promover estratégias concertadas para a promoção e sensibilização da herança cultural, 

desportiva e natural municipal, designadamente através de exposições, publicações, seminários 

e obras culturais e criativas, incluindo as obras e produtos audiovisuais; 

✓ Assegurar o tratamento de elementos bibliográficos e de informação técnica e científica 

relativa a matérias de interesse; 

✓ Propor, logo que decorridos os prazos estipulados por lei, a inutilização de documentos; 

✓ Assegurar a aquisição continuada e criteriosa de obras bibliográficas para a Biblioteca 

Municipal; 

✓ Promover a divulgação e publicação de documentos, obras bibliográficas e biobibliográficas de 

manifesto interesse histórico e cultural; 



                                                

 

✓ Fomentar a utilização pública do património cultural edificado e paisagístico da área do 

Município; 

✓ Gerir os equipamentos coletivos que digam respeito à divisão; 

✓ Concretizar parcerias de relevância na área da juventude em articulação com organismos 

públicos e privados; 

✓ Remeter aos serviços respetivos o programa de eventos, para efeitos de elaboração do 

orçamento e lançamento de procedimentos; 

✓ Promover a divulgação e o acesso público ao espólio cultural e documental da Câmara.  

Procedimento D: Divisão de Urbanismo e Planeamento 

✓ Coordenar e supervisionar as atividades das subunidades orgânicas que integra; 

✓ Implementar meios de difusão e divulgação da informação no âmbito do urbanismo; 

✓ Informar exposições sobre obras particulares e loteamentos, bem como a reapreciação de 

processos cuja licença ou deliberação haja caducado; 

✓ Dar cumprimento às orientações estabelecidas no Plano Diretor Municipal e em outros Planos; 

✓ Propor matérias a serem incluídas em posturas e regulamentos de urbanização e de edificação, 

bem como a revisão dos mesmos; 

✓ Garantir o carregamento de dados, em todas as aplicações informáticas, afetas à Divisão; 

✓ Remeter ao arquivo, no fim de cada ano, os documentos necessários ao funcionamento do 

serviço; 

✓ Orientar as ações e processos de fiscalização em todas as suas vertentes; 

✓ Acompanhar, coordenar e executar os planos municipais de ordenamento do território, 

nomeadamente o Plano Diretor Municipal, os Planos de Urbanização e os de pormenor; 

✓ Acompanhar as ações necessárias ao estabelecimento de um modelo correto e equilibrado de 

desenvolvimento urbanístico do território municipal; 

✓ Propor e participar na elaboração de regulamentos, procedimentos e normas em matéria de 

edificação; 

✓ Assegurar a conceção e implementação do sistema de informação geográfica e manter 

atualizada a cartografia digital do Concelho; 

✓ Promover a identificação do património imóvel do Município em associação com o Sistema de 

Identificação Geográfica e o respetivo registo cadastral; 

✓ Emitir documentos de receita com aplicação nos diversos regulamentos municipais de taxas, 

preços e tarifas e cujo âmbito de aplicação recaia nas funções ou competências da presente 

unidade orgânica; 

✓ Emitir documentos de receita de acordo com todos os serviços ou venda de bens efetivamente 

efetuados e cujo âmbito de aplicação recaia nas funções ou competências da presente unidade 

orgânica; 



                                                

 

✓ Produzir listagens, relatórios e ou informações, enunciando todos os serviços prestados e 

apresentando documentos comprovativos, sempre que aplicável; 

✓ Imprimir listagem com documentos de receita emitidos, dirigidas ao membro do executivo com 

o pelouro respetivo, sempre que aplicável. 

Procedimento E: Divisão de Obras Públicas e Trânsito 

✓ Coordenar e supervisionar a atividade das secções que integra; 

✓ Supervisionar e promover a elaboração de autos de consignação, medição, receção provisória, 

receção definitiva e conta final das obras; 

✓ Monitorizar a fiscalização de todas as empreitadas municipais;  

✓ Garantir a execução de obras de interesse municipal, nos domínios das infraestruturas, do 

espaço público, e dos equipamentos coletivos, através dos meios técnicos e logísticos do 

Município, ou em cooperação com outras entidades públicas e privadas, bem como garantir a 

fiscalização destas obras; 

✓ Elaboração e monitorização de projetos de edifícios, equipamentos e loteamentos de 

promoção municipal; 

✓ Executar as atribuições do Município relativas à construção e reabilitação de infraestruturas 

públicas pertencentes ou a cargo da Autarquia; 

✓ Executar relatórios de atividades e enviar ao Vereador responsável pela Divisão; 

✓ Elaborar mapas de execução das obras em curso, devidamente quantificados em termos de 

mão-de-obra, materiais e outros; 

✓ Colaborar na organização de processos de candidatura a financiamentos comunitários, da 

administração central ou outros;  

✓ Coordenar as ações de ordenamento do trânsito, toponímia, numeração de polícia, de 

estacionamento e da sinalização na área do Concelho. 

Procedimento F: Divisão de Ambiente, Serviços Urbanos e Equipamentos Municipais 

✓ Coordenar e supervisionar a atividade das subunidades orgânicas que integra; 

✓ Coordenar a gestão dos sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e 

pluviais; 

✓ Colaborar e prestar apoio técnico na atualização do cadastro, na fiscalização de obras, na 

preparação de estudos e projetos respeitantes a infraestruturas das redes de abastecimento e 

drenagem de águas residuais e pluviais; 

✓ Coordenar a intervenção municipal no âmbito dos espaços verdes, bem como propor a criação 

de espaços verdes e assegurar a sua manutenção em condições de permanente uso público; 

✓ Assegurar a remoção e transporte dos resíduos sólidos, assim como de todas as tarefas de 

lavagem e limpeza de espaços públicos; 



                                                

 

✓ Coordenar o sistema permanente de controlo do estado de higiene de ruas, praças, praias, 

logradouros, jardins ou qualquer outro espaço de uso público; 

✓ Proceder ao supervisionamento da gestão dos mercados, feiras e da venda ambulante; 

✓ Coordenar a gestão, conservação dos cemitérios municipais; 

✓ Proceder à recolha e tratamento de dados estatísticos de operação e promover a otimização 

dos sistemas de fornecimento e tratamento de águas e saneamento; 

✓ Coordenar ações de educação e informação pública com vista à conservação da natureza, ao 

combate à poluição designadamente nos cursos de água e nas praias, e conceber suportes de 

informação sobre a preservação da qualidade ambiental, colaborando na sua divulgação e 

organizando campanhas de educação cívica; 

✓ Organizar ações de promoção da qualidade ambiental; 

✓ Executar as atribuições relativas à conservação de infraestruturas públicas pertencentes, ou a 

cargo da Autarquia, sem prejuízo das funções atribuídas a outros serviços municipais; 

✓ Promover a organização dos processos, ficheiros e arquivos referentes à Divisão; 

✓ Estudar, executar e avaliar os programas e medidas de política ambiental e referentes aos 

espaços públicos municipais; 

✓ Realizar ações de fiscalização nas áreas das Águas, Ambiente e Saneamento, de modo a 

assegurar o cumprimento da legislação e regulamentos aplicáveis; 

✓ Zelar pelo cumprimento das normas legais de cariz ambiental; 

✓ Levantar autos de notícia por atos ou factos verificados no exercício da sua atividade; 

✓ Produzir listagens e informações dirigidas ao membro do executivo com o pelouro respetivo; 

✓ Organizar, dirigir e executar os serviços urbanos, quanto à execução das obras por 

administração direta; 

✓ Emitir pareceres relativos a loteamentos urbanos, que careçam de infraestruturas das áreas da 

sua responsabilidade; 

✓ Realizar todos os trabalhos necessários à conservação de edifícios, ou de outras infraestruturas 

municipais; 

✓ Assegurar a inspeção periódica das estradas e caminhos municipais; 

✓ Executar trabalhos de conservação, pavimentação e limpeza das estradas e caminhos 

municipais. 

✓ Gerir os equipamentos coletivos que digam respeito à Divisão; 

✓ Assegurar a direção do funcionamento e gestão dos sistemas de abastecimento de água de 

consumo humano e regadio, de recolha, drenagem e tratamento de águas residuais, de recolha 

e drenagem de águas pluviais, e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos; 

✓ Coordenar as ações de conservação e manutenção dos equipamentos e instalações municipais. 

 



                                                

 

Procedimento G: Divisão de Ação Social, Educação e Promoção da Saúde 

✓ Planear e executar medidas de política social, no domínio das atribuições do Município; 

✓ Proceder à recolha de indicadores que permitam identificar fenómenos sociais suscetíveis de 

intervenção junto de indivíduos e famílias; 

✓ Promover e acompanhar as atividades que visem categorias específicas de munícipes 

carenciados de apoio, e ação social em situação de maior vulnerabilidade social; 

✓ Promover e apoiar projetos e ações que visem a inserção ou reinserção socioprofissional dos 

munícipes; 

✓ Promover e acompanhar programas de integração, orientados para populações 

particularmente vulneráveis e enquadradas em contextos de risco; 

✓ Promover medidas de apoio a famílias numerosas e monoparentais, entre outras medidas ou 

programas para famílias; 

✓ Assegurar a dinamização e promoção da interação familiar, com ações de caráter pedagógico e 

terapêutico; 

✓ Estimular a criação e o funcionamento respostas sociais, nas áreas da infância, da pessoa idosa, 

da deficiência e na área das dependências; 

✓ Apoiar parceiros e agentes locais, mediante medidas e programas que visem o 

desenvolvimento da coesão social; 

✓ Criar programas de interação sociocultural e de ocupação dos tempos livres; 

✓ Assegurar a identificação sistemática das necessidades de respostas sociais aos trabalhadores 

do Município; 

✓ Proceder à permanente identificação das carências de habitação no Concelho; 

✓ Promover o realojamento habitacional dos munícipes identificados, propondo e executando 

medidas que visem a humanização e o bem-estar social, respeitando o princípio da igualdade 

de oportunidades; 

✓ Promover ações de dinamização social com vista à integração comunitária dos inquilinos de 

habitações municipais; 

✓ Promover a melhoria das condições habitacionais de famílias carenciadas através de medidas 

de apoio à reabilitação; 

✓ Elaborar pareceres técnicos e projetos referentes a obras de conservação, remodelação ou 

ampliação de habitações de famílias carenciadas; 

✓ Assegurar o apoio técnico e administrativo à comissão de Proteção de Crianças e Jovens do 

Concelho. 

Procedimento H: Divisão de Proteção Civil, Segurança e Saúde 

✓ Colaborar com as autoridades de saúde pública e coordenar a fiscalização e intervenção 

sanitária em espaços municipais; 



                                                

 

✓ Estudar, executar e avaliar os programas e medidas de política de saúde pública; 

✓ Proceder à análise das vulnerabilidades, perante situações de risco devidas à ação do homem 

ou da natureza; 

✓ Contribuir para a formação das populações, visando a sua sensibilização e resiliência em 

matéria de autoproteção e de colaboração com as autoridades; 

✓ Dinamizar nos serviços da Câmara, bem como junto dos agentes económicos do Concelho, a 

adoção de práticas de higiene, saúde e segurança; 

✓ Elaborar planos municipais de emergência, através do levantamento, previsão, avaliação e 

prevenção dos riscos coletivos de origem natural ou tecnológica; 

✓ Propor e definir ações de planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o 

salvamento, a prestação de socorro e assistência, bem como a evacuação, alojamento e 

abastecimento das populações. 

Procedimento I: Unidade Orgânica de Atendimento ao Munícipe (cargo de direção intermédia de 3.º 

grau); 

✓ Garantir o correto atendimento dos munícipes; 

✓ Assegurar as tarefas inerentes à receção, classificação e registo de correspondência e o de 

outros documentos; 

✓ Prestar ao munícipe todo o apoio, fornecendo-lhes informações sobre os serviços 

disponibilizados e sobre o andamento dos seus processos, em articulação com os serviços 

municipais respetivos; 

✓ Disponibilizar formulários e requerimentos aos munícipes, indicando todos os elementos 

✓ adicionais necessários à formalização dos respetivos pedidos e apoiar no seu preenchimento; 

✓ Registar e promover o encaminhamento dos requerimentos e processos para os serviços 

✓ municipais correspondentes; 

✓ Receber e encaminhar sugestões, reclamações, denúncias e autos de transgressão e dar-lhes o 

devido encaminhamento, para os serviços municipais competentes; 

✓ Promover o registo dos cidadãos da União Europeia; 

✓ Receber e emitir licenças no âmbito do Regime Jurídico das Atividades Sujeito a Licenciamento 

das Câmaras da Região Autónoma dos Açores. 

✓ Autenticar os documentos a atos oficiais da Unidade Orgânica; 

✓ Assegurar o expediente a submeter às reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal; 

✓ Assistir às reuniões dos órgãos municipais, redigir e assinar as respetivas Atas, se deliberação 

do executivo não determinar de outra forma; 

✓ Certificar a matéria das atas das reuniões dos órgãos municipais. 

 



                                                

 

Procedimento J: Unidade Orgânica de Recursos Humanos (cargo de direção intermédia de 4.º grau); 

✓ Elaborar os processos das prestações complementares; 

✓ Preparar e instruir processos administrativos dos trabalhadores, emitindo pareceres e 

informações conducentes à tomada de decisão; 

✓ Elaborar a lista de antiguidade dos trabalhadores e o Balanço Social, a enviar às entidades 

competentes; 

✓ Acolher, informar e encaminhar os assuntos colocados pelos colaboradores e respetivas 

estruturas representativas, em matéria de recursos humanos; 

✓ Instruir e organizar os processos de aposentação dos trabalhadores; 

✓ Proceder à elaboração dos mapas de férias, dentro dos prazos legais; 

✓ Elaborar estudos e previsões sobre promoções, aposentações, demissões, pedidos de licenças 

sem vencimento e respetivas implicações no quadro de pessoal; 

✓ Propor e assegurar as ações necessárias à abertura e desenvolvimento dos processos de 

recrutamento, seleção e acolhimento de pessoal, no âmbito das ofertas públicas de emprego e 

mobilidade interna, mantendo atualizado e organizado o respetivo arquivo; 

✓ Facultar para consulta, mediante pedido dos trabalhadores, os documentos arquivados nas 

respetivas pastas pessoais; 

✓  Prestar o apoio administrativo necessário aos processos disciplinares; 

✓ Elaborar os mapas estatísticos quanto ao absentismo, assiduidade e antiguidade, ou outros 

necessários; 

✓ Elaborar os processos a remeter às juntas médicas e assegurar todo o apoio a este serviço; 

✓ Colaborar na gestão das propostas do orçamento de pessoal; 

✓ Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planeamento, programação, 

orçamentação e de gestão da atividade da divisão que reporta; 

✓ Promover o atendimento público, no domínio dos recursos humanos, e o atendimento aos 

trabalhadores da Câmara Municipal; 

✓ Efetuar a documentação, correspondência e avisos necessários ao desenvolvimento das 

atividades dos seus serviços; 

✓ Assegurar a publicação e a circulação de avisos, editais, anúncios, posturas, regulamentos e 

ordens de serviço relativos aos trabalhadores do Município; 

✓ Promover a divulgação pelos serviços das normas internas, acordos, diplomas e demais 

diretivas de caráter genérico; 

✓ Gerir o sistema de formação profissional dos trabalhadores e processos de valorização 

profissional e individual dos trabalhadores; 

✓ Promover e acompanhar o processo de avaliação de desempenho; 

✓ Elaborar documentação e manuais de orientação e apoio dos utilizadores internos. 



                                                

 

 

Procedimento K: Unidade Orgânica Ação Social (Divisão de Ação Social, Educação e Promoção da 

Saúde) - (cargo de direção intermédia de 4.º grau) 

✓ Coordenar as ações de atribuição de apoio económico e de outros subsídios; 

✓ Coordenar equipas que prestem apoio social a grupos, famílias e indivíduos carecidos; 

✓ Cooperar com instituições particulares de solidariedade social e promover ações conjuntas de 

apoio social; 

✓ Propor planos de atividade assistencialista; 

✓ Propor e desenvolver ações de resposta à reintegração social da população, face às suas 

necessidades específicas; 

✓ Promover a realização de estudos habitacionais, com vista à criação de respostas à comunidade 

e a grupos específicos; 

✓ Coordenar a gestão do parque habitacional social do Concelho; 

✓ Estabelecer critérios de prioridade face à atribuição de habitação social; 

✓ Propor a aplicação da fórmula de cálculo das rendas sociais, em função das condições sociais e 

financeiras dos agregados familiares; 

✓ Promover parcerias com outras entidades com responsabilidades na área da habitação; 

✓ Coordenar os processos de apoio no âmbito da habitação degradada. 

Procedimento L: Gabinete de Comunicação, Imagem e Modernização (cargo de direção intermédia de 

4.º grau) 

✓ Coligir e organizar a informação para divulgação à comunicação social; 

✓ Receber e tratar a informação divulgada pelos órgãos de comunicação social com interesse 

para a Câmara e arquivar; 

✓ Organizar dossiers temáticos para distribuição pela comunicação social, na sequência de 

intervenções do Presidente da Câmara; 

✓ Editar e gerir publicações periódicas informativas da Autarquia; 

✓ Garantir a atualização informativa do site oficial da Autarquia e efetuar a divulgação da 

informação sobre o concelho da Ribeira Grande e serviços da Câmara Municipal; 

✓ Fomentar a criação e utilização de novos canais de relacionamento entre os órgãos da Câmara 

e o munícipe; 

✓ Elaborar e executar as ações de relações públicas, informação e publicidade do Município. 

 

Os candidatos dos Procedimentos A a H devem reunir competência técnica e aptidão para o exercício 

de funções de direção, coordenação e controlo, possuindo: 

a) Formação académica superior com nível mínimo de licenciatura; 



                                                

 

b) Pelo menos quatro anos de experiência em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo 

exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura; 

c) Experiência profissional relevante, preferencialmente na área de atuação, atendendo às 

competências atribuídas na estrutura e organização da Divisão ou da unidade Orgânica; 

d) Formação profissional relevante, preferencialmente na área de atuação; 

e) Adequados conhecimentos do conteúdo funcional do cargo e do funcionamento da Unidade 

Orgânica; 

f) Competências: 

i. Orientação para os resultados: possuir adequada capacidade para se focalizar na 

concretização dos objetivos do serviço e garantir que os resultados desejados são 

alcançados a avaliar; 

ii. Liderança e gestão das pessoas: possuir adequada capacidade para dirigir e influenciar 

positivamente os colaboradores, mobilizando-os para os objetivos dos serviços e da 

organização e estimular a iniciativa e a responsabilização; 

iii. Visão estratégica: possuir adequada capacidade para analisar o ambiente interno e 

externo, antecipar a sua evolução e prever os impactos na organização e no serviço. Ter 

uma perspetiva de gestão alargada e direcionada para o futuro de modo a definir as 

estratégias e os objetivos de acordo com essa visão; 

iv. Decisão: possuir adequada capacidade para equacionar soluções, dar orientações e tomar 

medidas, assumindo as responsabilidades decorrentes das mesmas; 

v. Planeamento e Organização: possuir adequada capacidade para programar, organizar e 

controlar a atividade da sua unidade orgânica e dos elementos que a integram, definindo 

objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades; 

vi. Orientação para a Inovação e Mudança: possuir adequada capacidade para diagnosticar 

necessidades de mudança, aderir a novo processo de gestão e de funcionamento e apoiar 

ativamente a sua implementação; 

vii. Relacionamento interpessoal: possuir adequada capacidade para interagir de forma 

adequada com pessoas com diferentes características e em contextos sociais e 

profissionais distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as 

dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada; 

viii. Tolerância à pressão e contrariedades: possuir adequada capacidade para lidar com 

situações de pressão e com contrariedades de forma adequada e profissional. 

Os candidatos dos Procedimentos I a L, nos termos do artigo 12.º n.º 3 do Regulamento da Estrutura 

Orgânica da Câmara Municipal da Ribeira Grande, devem ser recrutados, de entre trabalhadores 

integrados na carreira de técnico superior, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício 

de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam os seguintes pressupostos: 



                                                

 

g) Pelo menos dois anos de experiência profissional em funções, cargos carreiras ou categorias 

para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura; 

h) Formação superior graduada de licenciatura pré-Bolonha ou de segundo ciclo, ou mestrado 

integrado pós-Bolonha, sem prejuízo de trabalhadores integrados em carreira ou categoria de 

grau 3 de complexidade funcional, ainda que sem curso superior, que configura grau de 

licenciatura; 

i) Experiência profissional relevante, preferencialmente na área de atuação, atendendo às 

competências atribuídas na estrutura e organização da Divisão ou da unidade Orgânica; 

j) Formação profissional relevante, preferencialmente na área de atuação; 

k) Adequados conhecimentos do conteúdo funcional do cargo e do funcionamento da Unidade 

Orgânica; 

l) Competências: 

ix. Orientação para os resultados: possuir adequada capacidade para se focalizar na 

concretização dos objetivos do serviço e garantir que os resultados desejados são 

alcançados a avaliar; 

x. Liderança e gestão das pessoas: possuir adequada capacidade para dirigir e influenciar 

positivamente os colaboradores, mobilizando-os para os objetivos dos serviços e da 

organização e estimular a iniciativa e a responsabilização; 

xi. Visão estratégica: possuir adequada capacidade para analisar o ambiente interno e 

externo, antecipar a sua evolução e prever os impactos na organização e no serviço. Ter 

uma perspetiva de gestão alargada e direcionada para o futuro de modo a definir as 

estratégias e os objetivos de acordo com essa visão; 

xii. Decisão: possuir adequada capacidade para equacionar soluções, dar orientações e tomar 

medidas, assumindo as responsabilidades decorrentes das mesmas; 

xiii. Planeamento e Organização: possuir adequada capacidade para programar, organizar e 

controlar a atividade da sua unidade orgânica e dos elementos que a integram, definindo 

objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades; 

xiv. Orientação para a Inovação e Mudança: possuir adequada capacidade para diagnosticar 

necessidades de mudança, aderir a novo processo de gestão e de funcionamento e apoiar 

ativamente a sua implementação; 

xv. Relacionamento interpessoal: possuir adequada capacidade para interagir de forma 

adequada com pessoas com diferentes características e em contextos sociais e 

profissionais distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as 

dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada; 

xvi. Tolerância à pressão e contrariedades: possuir adequada capacidade para lidar com 

situações de pressão e com contrariedades de forma adequada e profissional. 



                                                

 

 

Métodos de Seleção a Utilizar - Avaliação Curricular e Entrevista Pública. 

 

O Júri terá a seguinte composição: 

1. Procedimento A: Divisão Administrativa e de Apoio Jurídico (cargo de direção intermédia de 

2.º grau) 

Presidente: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da Câmara Municipal da Ribeira Grande; 

Vogais efetivos: Susana Margarida de Oliveira Viveiros Simões, Chefe de Divisão do IAMA e Ângelo 

Medeiros Furtado, Chefe de Divisão, da Câmara Municipal da Povoação; 

Vogais suplentes: Ana Lúcia Filipe, Chefe de Divisão, Câmara Municipal do Nordeste e José António 

Garcia, Vereador da CMRG. 

2. Procedimento B: Divisão de Gestão Financeira (cargo de direção intermédia de 2.º grau) 

Presidente: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da Câmara Municipal da Ribeira Grande;  

Vogais efetivos: Eusébia Guida Cordeiro Morgado, Chefe de Divisão da Direção Regional da Habitação e 

Maria Clara Maurício Cordeiro Ganhão, Chefe de Divisão da Câmara Municipal da Lagoa.  

Vogais Suplentes: Ana Lúcia Filipe, Chefe de Divisão da Câmara Municipal do Nordeste e José António 

Garcia, Vereador da Câmara Municipal da Ribeira Grande. 

3. Procedimento C: Divisão de Cultura, Juventude e Desporto (cargo de direção intermédia de 

2.º grau) 

Presidente: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da Câmara Municipal da Ribeira Grande; 

Vogais efetivos: Sílvia Maria Anglin Ferreira Pimentel, Chefe de Divisão da Direção Regional de 

Juventude e Ricardo Bettencourt, Diretor de Serviços, da Direção Regional do Desporto; 

Vogais suplentes: José António Garcia, Vereador da CMRG e Ana Lúcia Filipe, Chefe de Divisão, Câmara 

Municipal do Nordeste. 

4. Procedimento D: Divisão de Urbanismo e Planeamento (cargo de direção intermédia de 2.º 

grau) 

Presidente: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da Câmara Municipal da Ribeira Grande; 

Vogais efetivos: Andreia de Morais Lobo Delfim, Chefe de Divisão da Câmara Municipal da Lagoa e 

Ângelo Medeiros Furtado, Chefe de Divisão, da Câmara Municipal da Povoação; 

Vogais suplentes: José António Garcia, Vereador da CMRG e Carlos Manuel Paiva Anselmo, Vice-

Presidente da CMRG. 

5. Procedimento E: Divisão de Obras Públicas e Trânsito (cargo de direção intermédia de 2.º 

grau) 

Presidente: Carlos Manuel Paiva Anselmo, Vice-Presidente da CMRG; 



                                                

 

Vogais efetivos: Jorge Filipe Luís Botelho Moniz, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Ponta 

Delgada e Ana Lúcia Filipe, Chefe de Divisão, Câmara Municipal do Nordeste; 

Vogais suplentes: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da CMRG e José António Garcia, Vereador da 

CMRG. 

6. Procedimento F: Divisão de Ambiente, Serviços Urbanos e Equipamentos Municipais (cargo 

de direção intermédia de 2.º grau) 

Presidente: Carlos Manuel Paiva Anselmo, Vice-Presidente da CMRG; 

Vogais efetivos: Dália Leal, Chefe de Divisão da Direção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas e 

Raquel Cymbron, Chefe de Divisão da Direção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas; 

Vogais suplentes: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da CMRG e Ângelo Medeiros Furtado, Chefe de 

Divisão da Câmara Municipal da Povoação. 

7. Procedimento G: Divisão de Ação Social, Educação e Promoção da Saúde (cargo de direção 

intermédia de 2.º grau) 

Presidente: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da Câmara Municipal da Ribeira Grande; 

Vogais efetivos: Marília da Conceição Pereira Pimentel, Chefe de Divisão do ISSA e Ângelo Medeiros 

Furtado, Chefe de Divisão da Câmara Municipal da Povoação; 

Vogais suplentes: José António Garcia, Vereador da CMRG e Ana Lúcia Filipe, Chefe de Divisão, Câmara 

Municipal do Nordeste. 

8. Procedimento H: Divisão de Proteção Civil, Segurança e Saúde (cargo de direção intermédia 

de 2.º grau) 

Presidente: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da Câmara Municipal da Ribeira Grande; 

Vogais efetivos: Raquel Margarida Pinto Vieira, Chefe de Divisão do SRPCBA e Ana Lúcia Filipe, Chefe de 

Divisão, Câmara Municipal do Nordeste; 

Vogais suplentes: Carlos Manuel Paiva Anselmo, Vice-Presidente da CMRG e José António Garcia, 

Vereador da CMRG. 

9. Procedimento I: Unidade Orgânica de Atendimento ao Munícipe - Divisão Administrativa e 

de Apoio Jurídico (cargo de direção intermédia de 3.º grau); 

Presidente: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da Câmara Municipal da Ribeira Grande; 

Vogais efetivos: Susana Margarida de Oliveira Viveiros Simões, Chefe de Divisão do IAMA e Ângelo 

Medeiros Furtado, Chefe de Divisão, da Câmara Municipal da Povoação; 

Vogais suplentes: Ana Lúcia Filipe, Chefe de Divisão, Câmara Municipal do Nordeste e José António 

Garcia, Vereador da CMRG. 

10. Procedimento J: Unidade Orgânica de Recursos Humanos - Divisão Administrativa e de Apoio 

Jurídico (cargo de direção intermédia de 4.º grau); 

Presidente: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da Câmara Municipal da Ribeira Grande; 



                                                

 

Vogais efetivos: Susana Margarida de Oliveira Viveiros Simões, Chefe de Divisão do IAMA e Ângelo 

Medeiros Furtado, Chefe de Divisão, da Câmara Municipal da Povoação; 

Vogais suplentes: Ana Lúcia Filipe, Chefe de Divisão, Câmara Municipal do Nordeste e José António 

Garcia, Vereador da CMRG. 

11. Procedimento K: Unidade Orgânica Ação Social - Divisão de Ação Social, Educação e 

Promoção da Saúde - (cargo de direção intermédia de 4.º grau); 

Presidente: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da CMRG; 

Vogais efetivos: Marília da Conceição Pereira Pimentel, Chefe de Divisão do ISSA e Ana Lúcia Filipe, 

Chefe de Divisão, Câmara Municipal do Nordeste; 

Vogais suplentes: José António Garcia, Vereador da CMRG e Carlos Manuel Paiva Anselmo, Vice-

Presidente da CMRG. 

12. Procedimento L: Gabinete de Comunicação, Imagem e Modernização (cargo de direção 

intermédia de 4.º grau); 

Presidente: Cátia Filipa Carreiro Sousa, Vereadora da Câmara Municipal da Ribeira Grande; 

Vogais efetivos: Maria Margarida Martins Alves, Chefe de Divisão da Direção Regional da Juventude e 

Pedro Miguel Oliveira tavares, Dirigente Intermédio de 3.º grau da Câmara Municipal da Lagoa; 

Vogais suplentes: Ana Lúcia Filipe, Chefe de Divisão, Câmara Municipal do Nordeste e José António 

Garcia, Vereador da CMRG. 

 

O 1.º vogal efetivo substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos. 

 

Paços do Concelho da Ribeira Grande, 19 de outubro de 2022 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

Alexandre Branco Gaudêncio 
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