
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202112/0253

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Torres Vedras

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A correspondente à posição remuneratória detida pelo/a candidato/a

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Conteúdo funcional genérico de Técnico Superior, acrescido das seguintes 
funções específicas, a exercer na Área da Juventude: levar a cabo consultas de 
psicologia a jovens e adolescentes no âmbito do serviço Gabinete de Apoio a 
jovens Adolescente do Espaço Primavera – Centro Municipal da Juventude; 
implementar e acompanhar projetos de promoção e prevenção de saúde 
psicológica e mental em crianças e jovens; participar no desenvolvimento das 
iniciativas previstas no Plano de Ação anual da Área da Juventude em matéria de 
saúde juvenil; atender e informar as pessoas que se dirigem à Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) em risco de Torres Vedras; proceder à 
instrução de processos na CPCJ de Torres Vedras, assim como medidas de 
promoção e proteção a aplicar, seu acompanhamento e revisão; participar no 
desenvolvimento das iniciativas previstas no Plano de Ação anual da CPCJ de 
Torres Vedras.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: Nomeação definitiva

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: Licenciatura em Psicologia

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências Sociais Psicologia

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Torres Vedras

1 Av. 5 de Outubro 2560270 TORRES 
VEDRAS

Lisboa                  
               

Torres Vedras        
                  

1



Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: O/A candidato/a tem que ser membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Será dada preferência ao/à candidato/a que detenha:
- especial interesse em matérias de infância e juventude; experiência de trabalho 
com crianças e jovens;
- experiência de trabalho ao nível da avaliação e prestação de acompanhamento 
psicológico de crianças e jovens no âmbito da sua saúde psicológica e mental;
- conhecimentos na implementação de projetos promotores de desenvolvimento 
de competências socio emocionais de crianças e jovens;
- conhecimentos na implementação de planos de intervenção junto de famílias 
com crianças e jovens.

Envio de Candidaturas para: https://recrutamento.cm-tvedras.pt/

Contacto: 261310441

Data Publicitação: 2021-12-15

Data Limite: 2021-12-22

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Esta oferta aplica-se apenas a candidatos/as que pretendam mobilidade na categoria.

As candidaturas são feitas exclusivamente através de submissão do formulário disponível na plataforma eletrónica de recrutamento 
da Câmara Municipal de Torres Vedras, anexando o currículo atualizado e declaração emitida pelo serviço de origem com menção à 
posição remuneratória detida, à antiguidade na categoria/carreira e função pública, bem como a avaliação do desempenho dos 
últimos 3 biénios (se existir).

Aos/Às candidatos/as que forem admitidos/as ao procedimento, será aplicado o método de seleção Entrevista Profissional de 
Seleção.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2



3


