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padrões em horas dos vários intervenientes (serviços administrativos e 
serviços técnicos) em cada uma das taxas.

O método de apuramento do custo real das taxas previstas neste 
Regulamento teve como base os gastos dos processos administrativos e 
operacionais a dividir pelo número de horas de utilização do pavilhão.

A fórmula utilizada para o cálculo do custo médio por dia foi a se-
guinte: CDP = CE/HT, sendo que nos custos de processo (CE) se incluem 
a mão de obra direta e indireta, os bens e serviços, as amortizações do 
investimento realizado no complexo, os custos de manutenção e os 
custos administrativos gerais realizados no ano de 2017, no que refere 
à utilização em horas total (HT), este é calculada com base nas horas 
de utilização normal e eventual por ano do complexo.

O aluguer do auditório CDA = GH x 7Hrs
Na abordagem metodológica de cálculo do custo real da atividade 

municipal foram tidos em conta os princípios de eficiência organiza-
cional.

A lei prevê ainda que a fundamentação seja realizada na medida do 
benefício auferido pelo particular.

Deste modo e atendendo ao princípio da equivalência jurídica 
determinou -se que o benefício auferido pelo particular é tanto maior, 
quantos os obstáculos jurídicos removidos.

Assim o valor das taxas deve ser calculado, conforme se refere no 
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, tendo como desígnio, as seguintes 
perspetivas:

A objetiva — que soma o custo total apurado com a prestação do 
serviço, amortizações, etc. (componente económica); e

A subjetiva ou política — onde a componente envolvente e ambiente 
(o incentivo e o desincentivo, são ponderados) é equacionada conjun-
tamente com a componente social (isto é, a aplicabilidade de tornar os 
preços acessíveis).

1 — Fundamentação
1.1 — Fundamentação:
O desenrolar dos procedimentos resultou no arrolamento dos custos 

diretos e indiretos, através da recolha de dados junto dos intervenien-
tes e fez -se a caracterização de todo o processo com recursos afetos e 
tempos utilizados.

Neste seguimento, elaborou -se a matriz dos custos, ou seja, a soma 
dos custos totais (diretos e indiretos) para a prestação de determinado 
serviço;

Custos Diretos = CD (incluem despesas com recursos humanos in-
tervenientes no processo e calculados, custo/horas utilizados) + OCD 
Outros custos diretos;

Custos Indiretos = Outros Custos Indiretos (eletricidade, comunica-
ções, seguros, material de limpeza, amortizações);

1.2 — Método de apuramento do custo real da atividade pública local 
(Custos dos processos administrativos e operacionais):

A fórmula utilizada para o cálculo do custo total do processo admi-
nistrativo e operacional foi a seguinte:

CE = CD + CI
a) CE — Total do custo do exploração;
b) CD — Custos diretos
c) CI — Custos indiretos (eletricidade, comunicações, seguros, ma-

terial de limpeza, amortizações, etc.).

1.3 — Fórmula de cálculo do valor das taxas a cobrar:
O valor da taxa (ou das taxas — tal como referido), a cobrar pela 

utilização do Pavilhão Multiúsos de Vimioso apresenta -se, assim, cal-
culado com base na seguinte fórmula:

Valor da Taxa (CDP) = CAE/UNP + ME (se solicitado)

a) CAE — Total do custo anual de exploração;
b) HT — Utilização horas total;
c) ME — Montagem Equipamento se solicitado

Valor da Taxa (CDA) = GH x 7hrs
a) CDA — Total do custo diário Auditório;
b) GH — Gastos por hora;

Valor da Caução: € 1.000,00

Os valores das taxas foram fixados de acordo com o princípio da 
proporcionalidade, equivalência jurídica e encargos públicos. Não obs-
tante, para além da satisfação das necessidades puramente financeiras, 
pretende -se garantir um aumento na qualidade de vida dos munícipes, 
assim como, à população envolvente ao concelho, nomeadamente, no 
que concerne ao ganho de saúde e bem -estar. Razão pela qual foram 
criados mecanismos de incentivo à prática de determinadas atividades, 
cujo resultado se traduz numa diminuição dos valores previstos relati-
vamente aos custos associados.

Paralelamente, foram estabelecidos critérios de racionalidade susten-
tada à prática de certos atos ou benefícios auferidos pelos particulares, 
motivados pelo impacto negativo recorrente de determinadas atividades, 
cumprindo -se as competências em matéria de organização, regulação e 
fiscalização que às autarquias locais incumbem.

Assim, as taxas apresentadas constituem a contraprestação devida ao 
Município, com base em diversos critérios, entre os quais se incluem: 

 Taxas Previstas no Regulamento do Pavilhão Multiúsos 

Designação da taxa Valor € Dia Custo €/Dia Beneficio Incentivo Desincentivo

Taxas — Pavilhão Multiúsos:
Custo Dia Pavilhão CDP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €  1.096,40 € 1  72,64 %
Custo Mont./Desm. Eq. ME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €  344,44 € 1  70,97 %
Custo Dia Auditório CDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 €  319,78 € 1  76,55 %
Caução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 €
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 MUNICÍPIO DE VINHAIS

Aviso (extrato) n.º 10101/2018

Consolidação da Mobilidade Intercategorias
Para os devidos efeitos, se torna público que, na sequência do meu 

despacho datado de 01 de junho de 2018, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade intercategorias, a partir desta data, da Assistente 
Técnica, Maria de Lurdes, para o lugar de Coordenadora Técnica, do 
Núcleo da Contabilidade, da Unidade de Administração Geral e Finanças, 
com o vencimento correspondente à 1.ª posição nível 14 da tabela de re-
muneração única, correspondente à remuneração base de 1.149,99 euros, 
nos termos do artigo 99.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

29 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
dos Santos Fernandes.

311476083 

 MUNICÍPIO DE VIZELA

Aviso n.º 10102/2018

Procedimento concursal comum para ocupação de 6 postos
de trabalho, para a carreira/categoria de assistente operacional

Nos termos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 -01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 -04 e no 
artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 -06, na sequência do meu despacho 
datado de 19 -06 -2018, torna -se publico que se encontra aberto pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da 
República 2.ª série, o procedimento concursal comum para ocupação 
de 6 postos de trabalho, da carreira/categoria de Assistente Operacional, 
previstos e não ocupados no Mapa de pessoal desta Câmara Municipal 
de Vizela, através de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.
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1 — Caracterização e conteúdo funcional dos postos de trabalho a 
concurso:

Ref.ª a) — 4 assistentes operacionais, da área funcional de tro-
lha — Aplicar argamassa em superfícies de edificações, utilizando 
ferramentas manuais adequadas; executar as tarefas fundamentais de 
pedreiro, montar bancas, sanitários, e operações de caiação a pincel ou 
com outros dispositivos, etc.

Ref.ª b) — 1 assistente operacional, condutor/a de máquinas pesadas 
e veículos especiais — Conduzir máquina pesada de movimentação 
de terras ou gruas ou veículos destinados à limpeza urbana ou reco-
lha de lixo, manobrando também sistemas hidráulicos ou mecânicos 
complementares das viaturas; zelar pela conservação e limpeza das 
viaturas; verificar diariamente os níveis de óleo e água e comunicar as 
ocorrências normais detetadas nas viaturas; conduzir outras viaturas 
ligeiras ou pesadas.

Ref.ª c) — 1 assistente operacional, da área funcional de calceteiro/
a — Revestir e reparar pavimentos; talhar pedras para encaixes utili-
zando a marreta adequada; adaptar as dimensões dos blocos utilizados 
às necessidades da respetiva justaposição, fraturando -os por percussão, 
segundo os planos mais convenientes.

2 — Para efeitos do n.º 1, do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 -01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 -04, 
declara -se não estarem constituídas reservas de recrutamento nesta 
Câmara Municipal de Vizela;

2.1 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homo-
logada pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado da Administração Local, 
em 15 de julho de 2014, “As Autarquias Locais não têm de consultar 
a Direção -Geral da Qualificação dos/as Trabalhadores/as em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores/as em situação de requalificação”.

3 — Posicionamento remuneratório — RMMG (€ 580/mês).
4 — Requisito Habilitacional:
4.1 — Para todas as Refªs — escolaridade obrigatória de acordo com 

a idade;
4.2 — Ref.ª b) — Carta de condução de veículos pesados.
5 — Requisitos de admissão:
5.1 — Os definidos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20 -06:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 

Constituição, Convenção Internacional ou Lei Especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido/a do exercício de funções públicas ou interdito/a 

para o exercício daquelas a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

5.2 — Conforme o disposto no n.º 3 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 -06, o recrutamento é feito por procedimento concursal restrito 
aos/às trabalhadores/as detentores/as de um vínculo de emprego público 
por tempo indeterminado;

5.3 — Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência, 
que devem presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade de 
ocupação dos postos de trabalho por aplicação do disposto no número 
anterior, proceder -se -á ao recrutamento dos/as trabalhadores/as com ou 
sem relação jurídica de em prego público previamente estabelecido, face 
ao disposto no n.º 4 do citado artigo 30.º;

5.4 — Não podem ser admitidos/as candidatos/as que, cumulati-
vamente se encontrem integrados/as na carreira/categoria e, não se 
encontrando em mobilidade ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal da Autarquia idênticos aos que para cuja ocupação se 
publicita o procedimento.

6 — Prazo e foram para apresentação das candidaturas:
6.1 — As Candidaturas estão abertas pelo prazo de 10 dias úteis a 

contar da publicação do presente aviso no Diário da República, nos 
termos do artigo 26.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 -01, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 -04;

6.2 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchi-
mento do formulário tipo, disponível na página eletrónica da Câmara 
(www.cmvizela.pt — recursos humanos), podendo ser entregue pes-
soalmente no Balcão único, dentro do horário normal do expediente, 
ou via CTT, com aviso de receção, para Câmara Municipal de Vize-
la — Praça do Município, n.º 522 — 4815 -013 Vizela, registadas até 
ao último dia do prazo de candidatura;

6.3 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico;
7 — A apresentação das candidaturas deverá ser acompanhada, dos 

seguintes documentos, sob pena de exclusão:
7.1 — Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-

missão ao procedimento concursal referidos no ponto “5.1” do presente 

aviso, sendo dispensada a sua apresentação, desde que os candidatos 
declarem, no ponto 7, do Formulário de Candidatura, que reúnem os 
referidos requisitos;

7.2 — Documento comprovativo dos requisitos habilitacionais re-
feridos nos pontos “4.1” e “4.2”, consoante o posto de trabalho a que 
se candidata.

7.3 — Declaração comprovativa da titularidade de vínculo de emprego 
público, caso o/a candidato/a o detenha, emitida pela entidade emprega-
dora pública à qual o/a candidato/a pertence, com data reportada ao prazo 
estabelecido para apresentação das candidaturas, onde conste:

a) Modalidade de vínculo de emprego público;
b) Carreira/categoria e atividade que exerce e respetivo tempo de 

serviço;
c) Posição remuneratória detida pelo/a candidato/a, à data de apre-

sentação da candidatura;
d) As avaliações de desempenho referentes aos últimos três períodos 

de avaliação em que o/a candidato/a cumpriu ou executou atribuição, 
competência ou atividade idêntica à do posto de trabalho a que se can-
didata.

7.4 — As falsas declarações prestadas pelos/as candidatos/as serão 
punidas nos termos da Lei.

7.5 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato/a a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

8 — Métodos de seleção e avaliação: Nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 -06 e da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 -01, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 -04, os métodos de seleção obrigatórios 
são a Prova de Conhecimentos e a Avaliação Psicológica.

8.1 — Prova de conhecimentos teórica/prática (PC) — visa avaliar os 
conhecimentos profissionais e as competências técnicas do/a candidato/a 
necessários ao exercício da função a que se candidata; revestirá a forma 
prática com duração de uma hora, valorada de 0 a 20 valores e terá 
carácter eliminatório para os/as candidatos/as que obtenham valoração 
inferior a 9,5 valores;

8.2 — Avaliação Psicológica (AP) — com o objetivo de avaliar atra-
vés de técnicas de natureza psicológica aptidões, características de 
personalidade e competências comportamentais dos/as candidatos/as 
e estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de 
trabalho a que se candidata, tendo como referência o perfil de compe-
tências previamente definido e ponderado de 30 %;

8.2.1 — A avaliação psicológica é valorada da seguinte forma:
8.2.1.1 — Em cada fase intermédia do método, através das menções 

classificativas de Apto/a e Não Apto/a;
8.2.1.2 — Na última fase do método, para os/as candidatos/as que 

o tenham completado, através dos níveis classificativos: Elevado -20 
valores; Bom -16 valores; Suficiente -12 valores; Reduzido -8 valores; 
Insuficiente -4 valores.

8.3 — Avaliação final dos candidatos — AF=(70 %PC+30 %AP);
8.3.1 — A avaliação final não pode ser inferior a 9,5 valores.
9 — Os parâmetros da avaliação e respetiva ponderação de cada um 

dos métodos de seleção a utilizar, constam em ata do Júri e são de acesso 
dos/as candidatos/as nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 -01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 -04, desde que as solicitem.

10 — Constituição do Júri para todos os postos de trabalho a con-
curso:

Presidente — António Manuel Valente Morgado, eng.º, que será subs-
tituído, nas suas faltas ou impedimentos, pelo 1.º vogal efetivo.

Voagais efetivos — Luís Manuel Ribeiro Eiras, eng.º e Luís Gonzaga 
Magalhães Silva — assistente operacional.

Vogais suplentes — José Luís Leite Gomes, arqt.º e Abel Alexandre 
Machado Cardoso, arqt.º

11 — Terminado o prazo de admissão de candidaturas, os/as candi-
datos/as excluídos/as serão notificados/as para a realização da audiência 
dos/as interessados/as, nos termos do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c), ou d) 
do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 -01, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 -04;

11.1 — Os/as candidatos/as admitidos/as serão convocados/as pela 
forma prevista no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 -01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 -04, do 
dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção;

11.2 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal 
de Vizela e disponibilizada na sua página eletrónica. Os/as candidatos/as 
aprovados/as em cada método são convocados/as para a realização do 
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método seguinte através de notificação, por uma das formas previstas nas 
alíneas a), b), c), ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 -01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 -04;

11.3 — As listas unitárias da avaliação final dos postos de trabalho 
referenciados neste aviso, serão publicitadas na página eletrónica da 
Câmara Municipal de Vizela em www.cmvizela.pt — recursos humanos, 
bem como remetidas a cada candidato/a por correio eletrónico ou ofício 
registado, em data oportuna, após a aplicação dos métodos de seleção.

12 — Período experimental — O período experimental é o definido na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 -06 (90 dias).

13 — O recrutamento será feito nos termos definidos na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 35/2014, de 20 -06 e terá lugar após o 
termo do procedimento concursal.

14 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 -01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 -04, o presente aviso é publicitado, integralmente 
na 2.ª série do Diário da República, na BEP (www.bep.gov.pt), através 
do preenchimento do formulário próprio, devendo este estar disponível 
para consulta no 1.º dia útil seguinte à publicação na 2.ª série do Diário 
da República, na página eletrónica da Câmara Municipal de Vizela, por 
extrato disponível para consulta a partir da data da publicação no Diário 
da República e no prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma 
data, num jornal de expansão nacional.

15 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03 -02, o/a candidato/
a com deficiência igual ou superior a 60 %, tem preferência em igualdade 
de classificação, a qual prevalece sob qualquer outra preferência legal. 
Os/as candidatos/as devem declarar no requerimento de admissão, sob 
compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de seleção, nos termos do diploma supramencionado.

16 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 -06; Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 -01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 -04; Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 -12; Despacho n.º 11321/2009, 
de 17 -03, do Ministro do Estado e das Finanças (publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 89, de 08 -05 -2009); Decreto-Lei n.º 29/2001, de 
03 -02.

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
República, a Câmara Municipal de Vizela, enquanto entidade emprega-
dora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.

19 de junho de 2018. — A Vereadora de Recursos Humanos, Agos-
tinha Freitas, Dr.ª

311526173 

 FREGUESIA DE AMARELEJA
Aviso n.º 10103/2018

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado

Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (doravante Lei), torna -se público 
que, na sequência do procedimento concursal aberto no âmbito da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro (doravante PREVP), para ocupação 
de dois postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Ope-
racional, para constituição de vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, publicitado na Bolsa de Emprego Público com o código 
de oferta n.º OE201802/0165, e após aceitação do posicionamento remu-
neratório, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado 
com Domingos Augusto dos Santos Rosado e Manuel António Ribeiro 
Machado, com data de início a 01 de julho de 2018 e com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 1 
da tabela remuneratória única para a carreira e categoria de Assistente 
Operacional, correspondente à retribuição mínima mensal. Nos termos 
do artigo 11.º do PREVP, os trabalhadores encontram -se dispensados 
do período experimental de 90 dias, estipulado pela alínea a) do n.º 1 do 
artigo 49.º do anexo da Lei, pois o tempo de exercício de funções numa 
situação de vínculo precário foi de 19 anos e 3 meses para o trabalhador 
Domingos Augusto dos Santos Rosado e de 17 anos e 6 meses e 20 dias 
para o trabalhador Manuel António Ribeiro Machado.

3 de julho de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim 
Mário da Silva Ferreira.

311476131 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AMIEIRA E ALQUEVA

Aviso n.º 10104/2018

Procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado

Nos termos dos artigos 30.º e 33.º, do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na redação que lhe foi dada pela retificação n.º 37 -A/2014, 
de 19 de agosto, pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e pela Lei 
n.º 84/2015, de 7 de agosto e do artigo 19.º da portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, a assembleia de freguesia da União das Freguesias de 
Amieira e Alqueva autorizou — porque mediante proposta da junta 
de freguesia devidamente fundamentada e porque imprescindível o 
recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações 
de prestação de serviço público legalmente estabelecidas, e ponderada 
a carência dos recursos humanos no setor de atividade a que este se 
destina, bem como a evolução global dos recursos humanos nesta autar-
quia local — por deliberação de 28/12/2017, tendo a junta de freguesia 
deliberado em 11/06/2018, a abertura de procedimento concursal com 
vista à constituição de um vínculo jurídico de emprego público, que se 
rege e fundamenta nos termos que se seguem:

1 — Autorização dada por deliberação de 28/12/2017 da assembleia 
de freguesia da União das Freguesias de Amieira e Alqueva, quando 
aprovou o mapa de pessoal para o ano de 2018.

2 — Entidade que realiza o procedimento — União das Freguesias 
de Amieira e Alqueva.

3 — Número de postos de trabalho a ocupar — 1 (um).
4 — Modalidade de vínculo jurídico de emprego público a consti-

tuir — contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado.

5 — Local de trabalho onde as funções serão exercidas — circunscri-
ção territorial da União das Freguesias de Amieira e Alqueva.

6 — Caracterização do posto de trabalho — desempenho de funções 
inerentes à categoria de assistente operacional, da carreira de assistente 
operacional, em conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal, 
nelas se compreendendo, nomeadamente, realização de tarefas inerentes 
ao funcionamento dos cemitérios, condução de veículos ligeiros de 
transporte de pessoas e bens, assegurar a limpeza e conservação das 
instalações e espaços urbanos, assegurar trabalhos de manutenção e 
conservação de espaços ajardinados, realizar tarefas de arrumação e 
distribuição e executar outras tarefas simples não especificadas, de 
caráter manual e exigindo alguns conhecimentos práticos, e terá como 
referência a 1.ª posição remuneratória, que será objeto de negociação 
com a junta de freguesia nos termos dos artigos 38.º, 25.º e 27.º, n.º 2, 
alínea b), da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

A descrição do conteúdo funcional nos termos acima expostos não 
prejudica a atribuição ao trabalhador de funções que lhe sejam afins 
ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha a qua-
lificação profissional adequada e que não impliquem desvalorização 
profissional, nos termos do n.º 1 do artigo 81.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho.

7 — Requisitos gerais para a constituição do vínculo de emprego 
público — a constituição do vínculo jurídico de emprego público de-
pende também da reunião, pelo candidato ao posto de trabalho que 
se pretende preencher com o presente procedimento concursal, dos 
seguintes requisitos:

a) Ter 18 anos de idade completos;
b) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
c) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
d) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
e) Possuir carta de condução de veículos ligeiros.
f) Possuir certificação para aplicação de produtos fitossanitários.

8 — O recrutamento para constituição do vínculo jurídico de emprego 
público por tempo indeterminado inicia -se sempre de entre trabalha-
dores com relação ou vínculo jurídico de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecido.

Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que 
devem presidir à atividade autárquica, em caso de impossibilidade de 
ocupação do posto de trabalho por aplicação do disposto no número 
anterior proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores com relação 
ou vínculo jurídico de emprego público por tempo determinado ou 
determinável ou sem relação jurídica ou vínculo de emprego público 
previamente estabelecido, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.


