AVISO

Procedimento concursal de caráter urgente para a constituição de relação jurídica de emprego
público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado no âmbito
do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários.

1.Nos termos das disposições conjugadas dos artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, abreviadamente designada por LTFP, conjugado com a alínea
a) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e com as
especificidades constantes no artigo 10.º da Lei n.º112/2017, de 29 de dezembro, torna-se público que
por meu despacho de 21/02/2018, e em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, de
05/02/2018, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação do
presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP) em www.bep.gov.pt e na página eletrónica do
Município de Proença-a-Nova em www.cm-proencanova.pt, procedimento concursal, para o
preenchimento de 1 posto de trabalho previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal deste Município,
correspondentes à carreira e categoria de Técnico Superior, na área académica de jornalismo, para o
Gabinete de Comunicação e Promoção Turística

2.O presente procedimento rege-se pelas disposições constantes da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro; do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o Código do Procedimento
Administrativo (CPA), da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral de Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, e da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril.

3.O posto de trabalho a concurso caracteriza-se pelo exercício de funções na carreira e categoria de
Técnico Superior de acordo com a caracterização das carreiras gerais constantes do Anexo à LTFP, por
remissão do n.º 2 do artigo 88.º do mesmo diploma, na seguinte área de atividade:

Um posto de trabalho para exercer funções, carreira e categoria de técnico superior, na área
académica de jornalismo, no Gabinete de Comunicação e Promoção Turística, nomeadamente:
Executa com autonomia e responsabilidade a organização e preparação da informação
municipal destinada a divulgação; Informa superiormente a atividade desenvolvida e pode ser

incumbido de superintender na atividade de outros profissionais na área da comunicação
social; Participa na conceção, produção e seleção, de acordo com o modelo determinado, dos
elementos de comunicação gráfica, escrita, visual ou multimédia, necessários para a relação
com o público, e que dão suporte a operações relacionais, incluindo as de cariz promocional
ou publicitário; Participa no desenvolvimento de ações de melhoria da imagem do Município.
Exercício de funções/tarefas subjacentes, designadamente à materialização das competências
associadas ao Gabinete de Comunicação e Promoção Turística.
4.Local de trabalho: Na área do Município de Proença-a-Nova.
5.Requisitos de admissão:
5.1 O recrutamento será efetuado de entre os candidatos que exerçam ou tenham exercido
funções que correspondam a necessidades permanentes do Município, reconhecidas em reunião
da Câmara Municipal, celebrada a 05 de fevereiro de 2018, nos termos do n.º 3 do artigo 2.º da
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e que reúnam os requisitos previstos no artigo 3.º do mesmo
diploma legal.
5.2 Os previstos no artigo 17.º da LTFP, a saber:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela Constituição, lei especial ou
convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das funções
que se propõe desempenhar;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

6. Requisito habilitacional
De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 34.º, todos da LTFP,
Anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Licenciatura em Jornalismo;

7. Posição remuneratória:
Conforme disposto no artigo 12.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, a 2.ª posição remuneratória
da categoria única da carreira geral de técnico superior.

8. Apresentação das candidaturas:
8.1 Na sequência da notificação prevista no n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro, a qual será efetuada por correio eletrónico, os interessados deverão proceder à
submissão das suas candidaturas
8.2 A candidatura deverá ser apresentada em suporte de papel, sob pena de exclusão, mediante
o preenchimento de formulário obrigatório, disponível no site deste Município (www.cmproencanova.pt) e no Sector de Recursos Humanos, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de
Proença-a-Nova, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, registado com aviso de receção,
expedido até ao termo do prazo fixado, para a Câmara Municipal de Proença-a-Nova, sita na
Avenida do Colégio, 6150-401 Proença-a-Nova.
8.3 Não é possível apresentação da candidatura, de reclamações ou solicitações referentes ao
procedimento concursal por via eletrónica.
8.4 Ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, a apresentação das
candidaturas deve ser acompanhada dos seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a)

Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;

b) Curriculum vitae documentado, detalhado, datado e assinado, do qual conste a
identificação pessoal, habilitações literárias, ações de formação, experiência
profissional anterior relevante para o exercício de funções caracterizadoras do posto
de trabalho a concurso, com referência à sua duração, particularmente as
desempenhadas ao abrigo do vínculo precário no Município de Proença-a-Nova e
quaisquer circunstâncias que possam influir na apreciação do seu mérito, os quais,
todavia só serão tidos em consideração pelo júri do procedimento concursal se
devidamente comprovadas, nomeadamente, através de fotocópias dos documentos
comprovativos da frequência das ações de formação e experiência;
c) Outros documentos comprovativos das situações invocadas pelos candidatos e
suscetíveis de influírem na avaliação.

9. Métodos de seleção:

9.1 Face ao disposto na legislação aplicável e face às circunstâncias internas, os quais
determinam a existência de 1 (um) opositor no recrutamento para o posto de trabalho causa, o
método de seleção a utilizar, será a Avaliação Curricular, nos termos do n.º 6 do artigo 10.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o qual com uma ponderação de 100% na valoração final,
expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo fator de ponderação o tempo de exercício de
funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso.
9.2 A Avaliação Curricular, com as especificidades introduzidas pela Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro, visa analisar a qualificação dos interessados, designadamente a habilitação académica
ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada
e tipo de funções exercidas. Na Avaliação Curricular (AC) serão considerados e ponderados numa
escala de 0 a 20 valores, os seguintes parâmetros - Habilitação Académica de Base (HA), Formação
Profissional (FP) e Experiência Profissional (EP).
9.3 A Avaliação Curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às
centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética simples, segundo o seguinte
critério:

AC = (HA) +(FP) +(EP) /3
em que:

HA = Habilitação Académica de Base - Certificada pelas entidades competentes igual, equivalente
ou superior à exigida para integração nas carreiras visada nos presentes procedimentos;
FP = Formação Profissional - Neste parâmetro serão considerados apenas os cursos de formação
nas áreas da atividade relevantes para que são abertos os presentes procedimentos concursais,
devidamente comprovados;

EP = Experiência Profissional - Este parâmetro refere-se ao desempenho efetivo dos conteúdos
funcionais idênticos aos mencionados no ponto 3 do presente aviso.

9.4 A Classificação Final, nos presentes procedimentos concursais, é efetuada de acordo com
a escala classificativa de 0 a 20 valores.

10.Nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, "o tempo de serviço prestado
na situação de exercício de funções a regularizar é contabilizado para efeitos de duração do decurso
do período experimental, sendo o mesmo dispensado quando aquele tempo de serviço seja igual ou
superior à duração definida para o período experimental da respetiva carreira.".

11. Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação, a grelha classificativa e o sistema de valoração
final do método constam das atas das reuniões do júri, que serão facultadas ao candidato sempre que
solicitado, nos temos do previsto na alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de
janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.

12.A falta de resposta à notificação prevista no ponto 8.1 do presente aviso, dos interessados, bem
como a não apresentação dos documentos comprovativos de admissão exigíveis dentro do prazo
fixado no presente aviso, determina a exclusão do procedimento concursal.

13. Ao abrigo do n.º 7 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, há lugar a audiência dos
interessados após a aplicação de todos os métodos de seleção previstos no número anterior e antes
de ser proferida a decisão final.
14. O júri é composto pelos seguintes elementos:
Presidente: Nuno Miguel Cardoso Marçal, Técnico Superior de Ciências Documentais.
Vogais Efetivos: Anabela da Silva Lopes, Técnica Superior de Direito que substituirá o Presidente
nas suas falhas e impedimentos e Sandra Sofia Santos Leal Tavares, Técnica Superior no Sector de
Recursos Humanos.
Vogais Suplentes: Carla Sofia Justino Gaspar Técnica Superior de Ciências Documentais e Luís
Miguel Cardoso Ferreira, Chefe de Sector da Contabilidade e Património.

14.1 Nos termos do n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o procedimento
concursal tem caráter urgente, prevalecendo as funções próprias de júri sobre quaisquer outras.

14.2 Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre as situações
descritas no seu Curriculum Vitae, a apresentação de elementos comprovativos das suas declarações.

15.Em cumprimento da alínea h) do Artigo 9.º da Constituição, “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”.

Proença-a-Nova, 13 de março de 2018

O Presidente da Câmara Municipal, João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo

