
Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº 
Postos

Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto do 
Cinema e do 
Audiovisual, I.P.

1 Rua Luís Pastor de Macedo, 
n.º 25 - Edificio Tobis

1750159 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Código da Oferta: OE201701/0257

Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Cultura 

Organismo Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P.

Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 1ºgrau

Área de Actuação:

A correspondente à respetiva unidade orgânica, estabelecida no artigo 2.º dos 
Estatutos do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P., constantes do Anexo à 
Portaria n.º 189/2012, de 15 de junho:
a)-Assegurar os procedimentos relativos à concessão de apoios financeiros no 
âmbito das atribuições do ICA, IP;
b)-Proceder ao controlo da aplicação e execução dos apoios atribuídos pelo ICA, 
IP;
c)-Contribuir para a promoção das obras nacionais nos mercados nacional e 
internacional;
d)-Assegurar o funcionamento do sistema de gestão de bilheteiras, garantindo o 
controlo de emissões de bilhetes e a transmissão de dados;
e)-Proceder à recolha, análise, tratamento e divulgação de informação relevante 
para o setor do cinema e do audiovisual;
f)-Colaborar com outras entidades interessadas nas atividades cinematográficas 
e audiovisuais, nomeadamente em matéria de fiscalização e de salvaguarda da 
concorrência.

Remuneração: 2987,25

Sumplemento Mensal: 312.02 EUR

Conteúdo Funcional: Funções de direção, coordenação e controlo

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação: Licenciatura adequada

Perfil:

a) Habilitação superior adequada;
b) Experiência profissional relevante em funções públicas, com um mínimo de 
seis anos em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício seja
exigível uma licenciatura;
c) Experiência profissional em funções de direção na área posta a concurso;
d) Experiência ou formação profissional na área de recolha, análise, tratamento 
e divulgação de informação relevante para o setor do cinema e do audiovisual;
e) Ter avaliação do desempenho nos últimos 3 anos.

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e entrevista pública

Composição do Júri:

Presidente: Maria Filomena Allen Serras Pereira Furtado, Presidente do Conselho 
Diretivo do ICA, IP.
Vogais: Rui Manuel Cartaxo Machado, Subdiretor da Cinemateca Portuguesa – 
Museu do Cinema, I.P.; 
Paulo Morais Alexandre, professor designado pela Escola Superior de Teatro e 
Cinema. 

Detalhe de Oferta de Emprego

Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 
Social: Diário de Notícias
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Apresentação de Candidaturas

Local: Rua Luís Pastor de Macedo, 25, 1750-176 LISBOA

Formalização da Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, nos termos legais, dirigido 
à Presidente do Conselho Diretivo do ICA, IP, no prazo de 10 dias úteis contados a partir da 
publicitação do procedimento concursal na Bolsa de Emprego Público, dele constando os 
seguintes elementos:
a)-Identificação completa do candidato (nome, naturalidade, número e data do bilhete de 
identidade/cartão do cidadão e serviço de identificação que o emitiu, telefone, morada da 
residência e código postal);
b)-Habilitações literárias e profissionais (especializações na área);
c)-Indicação da categoria que o candidato detém, serviço a que pertence e tempo de serviço 
efetivo na função pública;
d)-Experiência profissional, com especificação das funções com mais interesse para o lugar a 
que se candidata, tanto executivas como de chefia.

O requerimento deverá ser acompanhado obrigatoriamente, sob pena de exclusão, da 
seguinte documentação:
a)-Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, donde constem, nomeadamente, as 
funções que exerce e as que desempenhou anteriormente e correspondentes períodos, bem 
como a formação profissional complementar, referindo as ações finalizadas;
b)-Declaração do serviço, devidamente atualizada e autenticada, da qual constem, de 
maneira inequívoca, a existência e natureza do vínculo, a categoria que detém, a antiguidade 
na categoria, na carreira e na função pública, o tempo de serviço em cargos de chefia e a 
avaliação de desempenho dos últimos 3 anos;
c)-Documentos comprovativos dos factos alegados no currículo, bem como do documento de 
identificação.
Aos candidatos do mapa de pessoal do ICA, IP. e aos que, a qualquer título, exerçam 
funções neste Instituto, é dispensável a apresentação dos documentos que constem dos 
respetivos processos individuais.

O processo de candidatura deverá ser entregue pessoalmente nas instalações do ICA, I.P., 
ou remetido por correio registado, com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo 
fixado

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, a 
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política 
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.

Contacto: Departamento de Gestão. Telefone 213230800

Data de Publicação 2017-01-16

Data Limite: 2017-01-30

Observações Gerais:

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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