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 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 12606/2018

Homologação das Listas Unitárias de Ordenação Final 
dos Procedimentos Concursais

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145 -A/2011 
de 6 de abril, informa -se que as listas unitárias de ordenação final dos 
candidatos admitidos e oponentes aos métodos de seleção dos procedi-
mentos concursais comuns, abertos por aviso n.º 10260/2016 publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 158, de 18 de agosto, com as 
referências B4 e C5 foram homologadas por despacho da senhora Vere-
adora Maria José Botelho de Viveiros da Silva Lemos Duarte, de 10 de 
agosto de 2018, estão publicadas na página eletrónica do Município (cm-
-pontadelgada.pt) e afixadas em local próprio nos Paços do Concelho.

13 de agosto de 2018. — O Vice -Presidente, Humberto Trindade 
Borges de Melo.
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 MUNICÍPIO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 12607/2018
1 — Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artº. 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 artigo 30.º e artigo 33.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, torna -se público, que por despacho de 2 de julho de 2018, se 
encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte 
ao da data de publicação do presente aviso no Diário da República, o 
procedimento concursal comum para constituição relação jurídica de 
emprego público, na modalidade de contrato por tempo indeterminado, 
tendo em vista o preenchimento dos seguintes postos de trabalho, pre-
vistos no mapa de pessoal de 2018:

Referência a) — 7 Assistentes operacionais (Serviço de Ambiente)
Referencia b) — 1 Assistente operacional (Serviço de Cemitério)

2 — Legislação aplicável ao presente procedimento concursal: Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Decreto -Lei n.º 29/2001, de 
3 de fevereiro, Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro e demais legislação aplicável.

3 — Nos termos do previsto no artigo 4.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, declara  -se não estarem constituídas reservas de recruta-
mento na Câmara Municipal de Portalegre, para os postos de trabalho 
em causa e, a Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de 
Recrutamento (ECCRC), declarou a inexistência em reserva de recru-
tamento, de qualquer candidato com o perfil adequado, dado ainda não 
ter decorrido qualquer procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento.

4 — De acordo com as soluções interpretativas uniformes da Direção-
-Geral da Administração Local, homologadas pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, “as autarquias 
locais não têm que consultar a Direção -Geral da Qualificação dos Traba-
lhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio 
de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação”.

5 — O local de trabalho é na área do Município de Portalegre.
6 — Caracterização dos postos de trabalho: As funções constantes 

no anexo ao mapa de pessoal e desenvolver o conteúdo funcional res-
peitantes à carreira, categoria de Assistente Operacional, estabelecidos 
e descritos no anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, por aplicação do 
n.º 2 do artº. 88.º da referida lei.

6.1 — A descrição do conteúdo funcional, não prejudica a atribuição 
ao trabalhador de funções, que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, 
para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada 
e que não implique desvalorização profissional, nos termos do n.º 1 do 
artº. 81.º da LGTFP.

7 — O posicionamento remuneratório dos trabalhadores recrutados 
é objeto de negociação com o empregador público, a qual terá lugar 
imediatamente, após o termo do procedimento concursal, com os limi-
tes e condicionalismos impostos pela Lei de Orçamento de Estado, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 
sendo a posição remuneratória de referência a 1.ª posição remuneratória 

da carreira/categoria de Assistente Operacional, nível 1 da Tabela Única 
Remuneratória dos trabalhadores que exercem funções públicas, no 
valor de 580.00€.

8 — Requisitos de admissão: os requisitos gerais constantes do ar-
tigo 17.º da LTFP:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela constitui-
ção, por convenção internacional ou por lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
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 indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.1 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Portalegre, idênticos aos 
postos de trabalho para cuja ocupação se publica o procedimento, con-
forme alínea l) do n.º 3 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;

9 — Habilitações literárias exigidas: grau de complexidade funcional 
1 — Escolaridade obrigatória; não havendo possibilidade de substituição 
da habilitação literária por formação, e, ou, experiência profissional.

10 — Prazo e formalização das candidaturas: O prazo de aceitação 
de candidaturas é de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, 2.ª série, conforme previsto 
no artigo 26.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.

10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante o preen-
chimento obrigatório de formulário tipo, o qual se encontra disponível 
na página eletrónica deste Município, www.cm -portalegre.pt, sendo 
entregues pessoalmente no Serviço de Atendimento e no Serviço de 
Recursos Humanos, ou remetidas por correio registado, com aviso de 
receção, para o Serviço de Recursos Humanos, sito na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, n.º 28, 7300 -186 em Portalegre, até ao termo do 
prazo referido para apresentação das candidaturas, não sendo admitida 
a apresentação de candidaturas por via eletrónica.

10.2 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Formulário de candidatura ao procedimento concursal, de preen-
chimento obrigatório;

b) Curriculum vitae, contendo os elementos obrigatórios a ponderar 
pelo júri, constantes do artigo 11.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, datado e assinado, acrescido dos documentos comprovativos 
da experiência profissional e da formação profissional ou especializada, 
somente para candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribui-
ção, competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho em 
causa ou para candidatos em situação de requalificação;

c) No caso de o candidato já deter vínculo de emprego público deverá 
ainda apresentar, declaração passada e autenticada pelo serviço de origem 
para efeitos de conferência dos requisitos, que comprove a natureza do 
vínculo de emprego público constituído, a carreira e categoria onde se 
encontra integrado e respetivo posicionamento remuneratório, a indi-
cação da atribuição, competência ou atividade desenvolvida no serviço 
de afetação, assim como a respetiva avaliação de desempenho relativa 
ao último período.

d) Cópia do certificado de habilitações literárias;

A não apresentação dos documentos exigidos determina a exclusão 
do procedimento concursal quando, a sua falta impossibilite a admissão 
ou a avaliação.

10.3 — Os trabalhadores em exercício de funções na Câmara Muni-
cipal de Portalegre estão dispensados da apresentação dos documentos 
referidos na alínea c) e d) do ponto 10.2.

10.4 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

10.5 — Em caso de dúvida, assiste ao júri a faculdade de exigir a 
qualquer candidato a apresentação dos documentos comprovativos das 
declarações prestadas.

11 — Métodos de seleção obrigatórios: nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 36.º da LGTFP e artigo 6.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, 
os métodos de seleção obrigatórios são: a prova de conhecimentos (PC) 
e avaliação psicológica (AP), com exceção dos casos previstos no n.º 2 
do referido artigo 36.º, em que os métodos de seleção obrigatórios são 
a avaliação curricular (AC) e a entrevista de avaliação de competências 
(EAC), exceto se os candidatos os afastarem por escrito, conforme 
determina o n.º 3 do artigo 36.º da LGTFP.




