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 FREGUESIA DE ESCAPÃES

Aviso n.º 19376/2022

Sumário: Abertura do procedimento concursal comum para assistente operacional.

Abertura do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto
de trabalho não ocupado da carreira geral e categoria de assistente operacional

Nos termos do disposto do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, e conjugado 
com os artigos 30.º e 33.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na 
sequência da aprovação do órgão executivo em reunião de 21 de setembro de 2022 deliberada em 
assembleia de freguesia de 29 de dezembro de 2021, se encontra aberto procedimento concursal 
comum de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira geral e categoria de Assis-
tente Operacional previsto e não ocupado no mapa de pessoal próprio da freguesia de Escapães, 
aprovado para o ano de 2022, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação no Diário 
da República de extrato deste aviso, e nos termos seguintes:

1 — Legislação aplicável: o presente procedimento rege -se pelo disposto na Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (artigos 30.º, 
n.º 4, e 33.º), artigos 4.º, n.º 1, e 9.º, do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e na Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

2 — Caracterização do posto de trabalho: Grau de complexidade 1 com funções de natureza 
executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas definidas, na área funcional 
limpeza urbana, para execução de tarefas que podem comportar esforço físico, nomeadamente, 
recolha de lixos e equiparados, varredura, limpeza de papeleiras, sarjetas e sumidouros, lavagem 
de vias públicas, limpeza de chafarizes, extirpação de ervas, deservagem química e desmatação, 
trabalhos de corte e soldadura, trabalhos de mecânica/manutenção, condução e operação de 
tratores em segurança, experiência comprovada num período mínimo de 9 meses em trabalhos 
similares numa entidade equiparada, trabalhos de limpeza e manutenção de cemitérios, princípios 
básico de técnicas de socorrismo, prevenção e combate a incêndios, sem prejuízo do desempenho 
de outras tarefas.

3 — Local de trabalho: o local de prestação de trabalho situa -se em quaisquer instalações da 
junta de freguesia e Área da Freguesia de Escapães;

4 — Prazo de validade: O presente procedimento concursal é válido para o recrutamento e 
ocupação do posto de trabalho referido.

5 — Requisitos de admissão:
5.1 — Requisitos gerais: Poderão candidatar -se indivíduos que até ao termo do prazo fixado 

para a apresentação de candidaturas reúnam os seguintes requisitos definidos no artigo 17.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, e que são os seguintes:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção interna-
cional ou 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.

5.2 — Requisitos específicos:
5.2.1 — Habilitações literárias exigidas: Escolaridade obrigatória (4.º ano para nascidos até 

31/12/1966, 6.º ano para os nascidos entre 01/01/1967 a 31/12/1980, 9.º ano para os nascidos a partir 
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de 01/01/1981) que pode ser substituída por experiência profissional comprovada de 1 ano, tendo 
em conta tratar -se de um recrutamento para a carreira de assistente operacional de grau 1.

5.2.2 — Experiência comprovada no sector de 1 ano;
5.2.3 — Carta de condução;
5.3 — Requisitos de vínculo:
5.3.1 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento será 
entre trabalhadores sem relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
constituída.

5.4 — Posicionamento remuneratório — Tendo em conta o preceituado no artigo 38.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
conjugado com o Decreto -Lei n.º 10 -B/2020, de 20 de março, o posicionamento do trabalhador 
recrutado numa das posições remuneratórias é objeto de negociação com a entidade empregadora 
pública, sendo a posição remuneratória de referência é o correspondente à 1.ª posição remunera-
tória/nível remuneratório 1.º

6 — Forma e prazo para a apresentação das candidaturas:
6.1 — Prazo — 10 dias úteis a contar da data da publicação do correspondente aviso no Diário 

da República nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.
6.2 — Formalização de candidaturas — A apresentação das candidaturas deverá ser forma-

lizada, em suporte de papel, através de documento próprio de utilização obrigatória, a solicitar na 
secretaria da autarquia. O formulário poderá ser entregue pessoalmente na junta de freguesia ou 
remetido por correio registado, com aviso de receção, para: Junta de Freguesia de Escapães, Rua 
Camilo A Correia, n.º 345 4520 -014 ESCAPÃES, até ao fim do prazo fixado no respetivo aviso de 
abertura, devendo constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos: identificação completa do 
candidato (nome, data de nascimento, sexo, nacionalidade, número de identificação civil, endereço 
postal, telefone e endereço eletrónico, caso exista).

6.3 — O formulário deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, de:

a) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Documentos comprovativos da experiência e da formação profissional;
c) Curriculum vitae atualizado, datado e assinado;
d) Fotocópia da Carta de Condução;
e) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem que comprove a existência atual 

de emprego público por tempo indeterminado, com expressa referência à carreira e, ou categoria, 
de que seja titular, bem como a atividade que o candidato executa, quando se aplique.

6.4 — Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a 
situação que descreve no seu currículo, a apresentação de documentos comprovativos das suas 
declarações.

6.5 — Nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 20.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
a não apresentação dos documentos atrás referidos determina a exclusão dos candidatos

6.6 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da Lei.
7 — Métodos de Seleção: O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular e a entre-

vista profissional de seleção, se houver mais do que um candidato ao mesmo posto de trabalho.
7.1 — A avaliação curricular é valorada de acordo com a escala de 0 a 20 valores, e visa 

avaliar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica, percurso profis-
sional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e 
a avaliação de desempenho obtida. Para tal, serão considerados e ponderados os elementos de 
maior relevância para o posto de trabalho, nomeadamente: as habilitações académicas, a formação 
profissional, a experiência profissional e o tempo de desempenho no período anterior, no exercício 
de funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso;

7.2 — Entrevista profissional de seleção: A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e os aspetos comportamentais evidenciados 
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durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacio-
nados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;

7.3 — São motivos de exclusão do presente procedimento:

a) O incumprimento dos requisitos mencionados neste aviso, sem prejuízo dos demais, legal 
ou regularmente previstos;

b) A obtenção de uma valoração inferior a 9,5 valores na avaliação curricular;
c) A não comparência à entrevista profissional de seleção (quando aplicável);
d) 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 6 -4 do presente 
aviso.

7.4 — Classificação final (CF):

a) A classificação final será expressa de 0 a 20 valores.
b) Quando haja lugar à aplicação dos dois métodos de seleção, a CF será expressa, de igual 

modo, de 0 a 20 valores, a qual resulta da aplicação da seguinte fórmula CF = (70 %) AC + (30 %) 
EPS, em que CF = Classificação Final; AC = Avaliação Curricular e EPS = Entrevista Profissional 
de Seleção.

7.5 — No caso em que haja lugar a entrevista profissional de seleção, os candidatos são 
convocados nos termos do artigo 24.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril e por uma das 
formas previstas no artigo 10.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.

8 — 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 da Junta de Freguesia de Escapães.

9 — Haverá lugar à audiência de interessados, nos termos do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, após a aplicação de todos os métodos de seleção e antes de ser proferida a decisão 
final.

10 — 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 facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.

11 — A lista de classificação final dos candidatos é publicada na página eletrónica da Junta 
de Freguesia, após aplicação dos métodos de seleção.

12 — Constituição do júri:

Presidente: Ana Patrícia Bastos Cunha,
1.º Vogal efetivo — Álvaro Miguel da Silva Leite, que substituirá a Presidente do Júri nas suas 

faltas e impedimentos,
2.º Vogal efetivo — Ana Rita Pinho Leite;

13 — Publicitação: o presente procedimento será publicitado na 2.ª série do Diário da Repú-
blica, por extrato, na Bolsa de Emprego Público e na página Eletrónica da autarquia (artigo 11.º, 
n.º 1, da Portaria 125 -A/2019, de 30 de abril).

14 — 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.

23 de setembro de 2022. — A Presidente da Junta de Freguesia, Minervina Ferreira da Silva 
Rocha.
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