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, restrito
a candidatos abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários.

Nos termos do disposto nos artigos 9.º e 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, torna-se público
e em cumprimento das deliberações da Câmara Municipal, de 18/06/2018 e 06/08/2018, que 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, procedimentos concursais comuns para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento
dos seguintes postos de trabalho, previstos no Mapa de Pessoal para 2018, desta Autarquia:

Referência A) cinco Assistentes Operacionais, na área de atividade de cantoneiro de limpeza;
Referência B) um Assistente Operacional, na área de atividade de carpintaria.
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.Os postos de trabalho a concurso caracterizam-se pelo exercício de funções na carreira e categoria
de Assistente Operacional 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, nas seguintes áreas de atividade:

Referência A) cinco postos de trabalho para exercerem funções, carreira e categoria de Assistente
Operacional, na área de atividade cantoneiro de limpeza no Sector de Obras e Serviços Municipais,
nomeadamente: Executa funções de caracter manual relacionados com a remoção de lixos ou
equiparados, de limpeza de ruas, fossas, sargetas e sumidouros, espaços urbanos, recolha de resíduo

sólidos e lavagem de vias públicas. Outros serviços de caracter operativo não específico, utilizando
todos os materiais necessários, cabendo-lhes a responsabilidade dos mesmos sob sua guarda.

Referência B) um posto de trabalho para exercer funções, carreira e categoria de Assistente
Operacional, na área de atividade de carpintaria no Sector de Obras e Serviços Municipais,
nomeadamente: Executa trabalhos em madeiras diversas, na medida do que lhe é solicitado, desde
elaboração de estruturas para palcos, tascas, móveis, regulariza elementos dos edifícios, desde
pavimentos a portas e janelas, procede a afinações desses mesmos elementos e repara-os quando
necessário, ou procede à sua substituição. Colabora na montagem e desmontagem de estruturas
integradas em espaços públicos para fins lúdicos ou culturais

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 18 de junho de 2018, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro e que reúnam os requisitos previstos na alínea b) do n.º 1 do
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
O nível habilitacional exigido é a escolaridade obrigatória, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo
86.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 34.º, todos da LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Escolaridade obrigatória, consoante a idade: 4.ª classe para os indivíduos nascidos até 31 de dezembro
de 1966; 6.º ano de escolaridade para os indivíduos entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de
1980 e o 9.º ano de escolaridade para os indivíduos nascidos a partir de 1 de janeiro de 1981.
Apenas na referência A, existe a possibilidade de substituição do nível habitacional por experiência
profissional, conforme deliberação da Câmara Municipal de 06/08/2018.

7. Posição remuneratória:
Conforme disposto no artigo 12.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, a 1.ª posição remuneratória
da categoria de base da carreira de Assistente Operacional- 580,00 €.

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 postal registado, 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. Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.
10. Métodos de Seleção: O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular (e a entrevista
profissional de seleção, se houver mais do que um candidato ao mesmo posto de trabalho).

10.1 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).

10.2 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 na carreira 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.

10.3 A Entrevista Profissional de Seleção é avaliada segundo os níveis de classificação de Elevado, Bom,
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20,
16, 12, 8 e 4 valores.

10.4.Classificação final (CF):

a) A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, com arredondamento às milésimas;
b) Quando haja lugar à aplicação dos dois métodos de seleção, a CF será expressa, de igual modo,
de 0 a 20 valores, com arredondamento às milésimas, a qual resulta da aplicação da seguinte
fórmula em que:

CF = (70%) AC + (30%) EPS
CF= Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

10.5. No caso em que haja lugar a entrevista profissional de seleção, os candidatos são convocados
nos termos do artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro e por uma das formas previstas
no n.º 3 do artigo 30.º do mesmo diploma, mas preferencialmente, por correio eletrónico, de acordo
com o n.º 8 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro indicando-se o dia, hora e local da
realização do mencionado método de seleção.

11. A publicitação dos resultados obtidos na avaliação curricular ou após a aplicação dos dois
métodos de seleção, quando aplicável, é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente,
afixada em local visível e público nas instalações do Sector dos Recursos Humanos e na sua página
eletrónica.

12. As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos
métodos a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, são facultados aos
candidatos sempre que solicitados.

13. São motivos de exclusão do procedimento:
a) A falta de resposta à notificação prevista no ponto 8.1 do presente aviso;

b) O incumprimento dos requisitos mencionados neste aviso, sem prejuízo dos demais legal ou
regularmente previstos;
c) A obtenção de uma valoração inferior a 9,5 valores na avaliação curricular;
d) A não comparência à entrevista profissional de seleção (quando aplicável);
e) A obtenção de uma valoração final inferior a 9,5 valores, quando haja lugar à aplicação dos
dois métodos de seleção, resultado do emprego da fórmula da alínea b) do ponto 10.4 do
presente aviso.

14. 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 e antes de ser proferida a decisão final.
Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, mas preferencialmente, por correio eletrónico, nos termos
dos n.ºs 7 e 8 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
15. A lista de classificação final dos candidatos é publicada na página eletrónica da Autarquia, após a
publicação dos métodos de seleção.
16. 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.

17. O júri é composto pelos seguintes elementos:
Presidente: Luís Manuel Cardoso Sequeira, Técnico Superior de Engenharia Agrícola
Vogais Efetivos: Anabela da Silva Lopes, Técnica Superior de Direito e Sandra Sofia Santos Leal
Tavares, Técnica Superior no Sector de Recursos Humanos.
Vogais Suplentes: Luís Miguel Cardoso Ferreira, Chefe de Sector da Contabilidade e Património e
Célia Regina Cardoso, Técnica Superior de Engenharia de Processos e Energia-Ramo Ambiente.

18. A lista de classificação final, após homologação, é publicada na BEP, afixada em local público e
visível nas instalações do Município de Proença-a-Nova e disponibilizada na respetiva página
eletrónica; sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República, com informação sobre
a sua publicitação, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na
sua atual redação.

19. Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o presente
aviso é publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na página eletrónica do
Município.

Proença-a-Nova, 24 de agosto de 2018

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

