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Licenciatura em Direito 

 

 

 

 

 

Competências 

1. Trabalho de Equipa e Cooperação 

2. Análise da Informação e Sentido Crítico 

3. Realização e Orientação para Resultados 

4. Orientação para o Serviço Público 

5. Planeamento e Organização 

6. Tolerância à Pressão e Contrariedades 

7. Iniciativa e Autonomia 

 

Tarefas 

Gerais: 

 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. 

 Elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projetos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras atividades 
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de apoio geral ou especializado nas áreas de 

atuação comuns, instrumentais e operativas dos 

órgãos e serviços. 

 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. 

Específicas: 

 Executar as medidas de política social, 

designadamente, as de apoio à infância e 

juventude, que forem aprovadas pela Câmara 

Municipal no domínio das atribuições do 

Município; 

 Analisa documentos, exposições e acompanha 

procedimentos no âmbito do regime específico da 

área de intervenção da Ação Social e CPCJ; 

 Cooperar com os serviços públicos e privados em 

matéria de ação social no âmbito das ECMIJ; 

 Desempenhar tarefas administrativas inerentes à 

função; 

 Implementar projetos na área infância e 

Juventude, baseados na identificação das 

necessidades individuais e coletivas, visando o 

atendimento e a garantia dos direitos das 

crianças e jovens em perigo, de acordo com a Lei 

n.º 142/2015 de 8 de setembro e subsequentes 
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atualizações. 

 Realizar visitas domiciliárias, relatórios sociais, 

informações e pareceres sobre matéria de 

intervenção social e direito de menores. 

 Orientar as famílias na identificação de recursos 

para atendimento e defesa de seus direitos; 

 Cooperar com os serviços públicos e privados em 

matéria de direito e intervenção social na 

dinamização da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Cantanhede. 

 Mediar relações sociais, análise de conflitos e 

identificação de causas e formas de superação 

(dimensões: conflitos de família, organizações, 

comunidades e grupos organizados). 

Funcionário(s) que 

ocupam o posto 

de trabalho 

Maria de Fátima Tarelho Soares (Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas a Tempo Indeterminado) 

 


