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e Museus (Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau), com a seguinte 
constituição:

Presidente: Ana Paula Fernandes Martins, Vice -Presidente da Câmara 
Municipal de Tavira.

Vogais efetivos: Ana Cristina Rodrigues Palindra, Chefe da Divisão 
de Administração da Câmara Municipal de Tavira e Francisco Ildefonso 
da Claudina Lameira, Professor Auxiliar com agregação da Faculdade 
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

31 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Botelho.

309984348 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 14185/2016
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da área de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Para os devidos efeitos, torna -se público que, atendendo ao disposto 

nos n.º 1 e n.º 2  do artigo 23.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março 
(LOE 2016), foram excecionalmente prorrogadas até 31 de dezembro 
de 2016, as designações em regime de mobilidade interna, na modali-
dade intercategorias, nos termos dos artigos 92.º e 93.º do anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, dos seguintes trabalhadores:

José Elias Dias Fernandes, assistente operacional (pintor), na categoria 
de encarregado operacional; e

Manuel Jorge Paredinha Afonso, assistente operacional (pintor), na 
categoria de encarregado operacional.

18 de outubro de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

309978565 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Aviso n.º 14186/2016

Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal para ocupação de um posto de trabalho, na carreira/ca-
tegoria de assistente operacional, (canalizador), para constituição 
de vínculo de emprego público por tempo indeterminado.
Nos termos do n.º 6, do artigo 36.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, torna -se público que a lista unitária de ordenação final, relativo 
ao procedimento concursal comum publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 119, aviso n.º 7879/2016, de 23 de junho de 2016, se en-
contra publicitada em local visível e público das instalações da Câmara 
Municipal e na sua página eletrónica.

21 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Sousa Henriques.

209962291 

 MUNICÍPIO DE VIZELA

Aviso n.º 14187/2016

Procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público a termo resolutivo certo, 

para provimento de 16 postos de trabalho
1 — Procedimento concursal:
Faz -se público que, para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, adiante designada por LTFP, e artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, de acordo com a proposta do 
Presidente da Câmara Municipal de Vizela submetida e aprovada por 
deliberação da Câmara Municipal na sua reunião de 13 de outubro de 
2016, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da 
publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, proce-
dimento concursal comum, com vista ao preenchimento de 16 postos de 
trabalho, todos para o sector da educação, previstos e não ocupados no 
Mapa de Pessoal deste Município, para recrutamento de trabalhadores 
com ou sem vínculo de emprego público, para constituição de relação 
jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 

em funções públicas com termo resolutivo certo, ao abrigo do n.º 5  
do artigo 30.º da LTFP, conjugado com o n.º 6  do artigo 33.º da Lei 
7 -A/2016, de 30 de março, Lei do Orçamento de Estado de 2016, tendo 
em conta a natureza do vínculo que se pretende e, consequentemente, 
prevendo -se a ausência de candidatos com relação jurídica de emprego 
previamente estabelecida e tendo em conta que estamos perante um 
recrutamento urgente e de declarado interesse público, por forma a 
atender a necessidades urgentes e inadiáveis ao normal funcionamento 
do ano letivo 2016/2017:

Refª A) — 1 (um) posto de assistente técnico(a);
Refª B) — 11 (onze) postos de assistente operacional (auxiliar ser-

viços gerais);
Refª C) — 4 (quatro) postos de assistente operacional (ajudante de 

cozinha).

2 — Foi consultada a Entidade Centralizadora para Constituição 
de Recrutamento (ECCRC), em cumprimento do disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual re-
dação, atribuição conferida ao INA, nos termos da alínea d) do n.º 2 do 
artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 48/2012, de 29 de fevereiro, não tendo 
ocorrido qualquer procedimento concursal para constituição de reservas 
de recrutamento, e não existindo reservas de recrutamento interno na 
Câmara Municipal de Vizela que satisfaçam a necessidade do recruta-
mento em causa, conclui -se que não existe, em reserva de recrutamento 
qualquer candidato com o perfil adequado.

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

4 — Local de Trabalho — Área geográfica do Município de Vizela.
5 — Caracterização dos postos de trabalho a ocupar:
Refª A) — Assistente técnico(a) — Desempenhar, sob orientação 

superior, funções de natureza executiva, enquadradas com instruções 
gerais e procedimentos bem definidos, com certo grau de complexidade, 
relativas a uma ou mais áreas de atividade administrativa, designada-
mente gestão de alunos, pessoal, orçamento, contabilidade, património, 
aprovisionamento, secretaria, arquivo e expediente;

Refª B) — Assistente Operacional (auxiliar serviços gerais) — Parti-
cipar com os docentes no acompanhamento das crianças e dos jovens, 
com vista a assegurar um bom ambiente educativo; Exercer tarefas de 
atendimento e de encaminhamento de utilizadores da escola e controlar 
as entradas e saídas da escola; Prestar apoio específico a crianças e jovens 
portadores de deficiência; Cooperar nas atividades que visem a segurança 
de crianças e jovens na escola no transporte escolar; Providenciar a 
limpeza, a arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem 
como do material e equipamento didático e informático necessário ao 
desenvolvimento do processo educativo; Prestar apoio e assistência em 
situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar 
a criança ou o aluno a unidades de prestação de cuidados de saúde; Esta-
belecer ligações telefónicas e prestar informações; Receber e transmitir 
mensagens; Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação; 
Assegurar a limpeza e manutenção do material/equipamento utilizado 
e comunicar as avarias verificadas; Assegurar o controlo de gestão dos 
materiais necessários ao funcionamento da reprografia; efetuar, no inte-
rior e no exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos serviços; 
Colaborar na limpeza e arrumação das instalações escolares/municipais 
nos períodos de interrupção letiva;

Refª C) — Assistente Operacional (ajudante de cozinha) — Receber 
os produtos alimentares e outros, assegurando a sua adequada con-
servação; Colaborar na preparação/confecção dos alimentos para as 
refeições; Preparar as guarnições; Executar e colaborar nos trabalhos 
de arrumação e limpeza de espaços e utensílios; Colaborar no serviço 
de refeitório; colaborar na limpeza e arrumação das instalações esco-
lares/municipais, nos períodos de interrupção letiva e sempre que não 
deva funcionar a cozinha.

6 — Duração do contrato:
Os contratos de trabalho a celebrar, a termo resolutivo certo, terão 

a duração de um ano, com a possibilidade de renovação por igual pe-
ríodo, até ao máximo de três anos, se essa intenção for expressamente 
comunicada, por escrito, ao trabalhador até trinta dias antes do fim do 
prazo contratual.

7 — Posição remuneratória de referência:
Refª A) — Posição 1, nível 5, da tabela remuneratória, a que corres-

ponde € 683,13;
Refª B) e C) — Posição 1, nível 1, da tabela remuneratória, a que 

corresponde o RMMG.
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8 — Legislação aplicável — 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; Lei n.º 75 /2013 de 12 de setembro; Lei 
n.º 4 /2015, de 7 de janeiro; Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na atual 
redação; Lei n.º 7  -A/2016, de 30 de março.

9 — Requisitos de admissão — Podem candidatar -se ao presente 
procedimento:

9.1 — Indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para apresen-
tação de candidaturas, reúnam, para além de outros que a lei preveja, 
os requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP, que deverão ser decla-
rados, obrigatoriamente, no formulário tipo da candidatura, sob pena 
de exclusão:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, Convenção Internacional 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 de 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9.2 — Requisitos especiais — Habilitações literárias:
Refª A) — 12.º ano de escolaridade ou equivalente;
Refª B) e C) — escolaridade obrigatória (4.ª classe para nascidos 

até 31 de dezembro de 1966); 6.º ano de escolaridade(para os nasci-
dos entre 1 de janeiro de 1967 a 31 de dezembro de 1980); 9.º ano de 
escolaridade(para os nascidos a partir de 1 de janeiro de 1981).

10 — Candidatos não admitidos:
Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encon-

trem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e que executem 
a atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação se 
publicita o procedimento, e que não se encontrando em mobilidade, 
exerçam funções no próprio órgão ou serviço.

11 — Formalização de candidaturas:
11.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas, até ao termo do 

prazo fixado no presente aviso, mediante preenchimento de formulário 
tipo, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, do Ministro 
de Estado e das Finanças(publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 89, de 8 de maio de 2009), disponível na página eletrónica deste 
Município, bem como no serviço “balcão Único”. A respetiva candi-
datura deverá ser dirigida ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
entregue pessoalmente ou remetida por correio em carta registada com 
aviso de receção, para: Câmara Municipal de Vizela, Praça do Município, 
n.º 522 — 4815 -013 Vizela;

11.2 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado pelos 
seguintes documentos:

a) Elementos constantes no Cartão de Cidadão, ou se preferir foto-
cópia do mesmo;

b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Comprovativo das ações de formação frequentadas, se estiverem 

relacionadas com o posto de trabalho a que se candidata;
d) Comprovativo da experiência relacionada com o posto de trabalho 

a que se candidata;
e) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, sob pena de exclu-

são, dado que um dos métodos de seleção será a avaliação curricular.

11.3 — Os candidatos com vínculo de emprego público, deverão, para 
além dos documentos mencionados no ponto 11.2, entregar:

a) Declaração emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato per-
tence, devidamente atualizada à data da abertura do presente procedi-
mento concursal, da qual conste a relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida, bem como, da carreira e categoria de que 
seja titular, descrição das funções desempenhadas, a antiguidade na 
categoria, no exercício de funções públicas, a posição remuneratória 
que detém nessa data;

b) Declaração da avaliação de desempenho quantitativa obtida nos 
últimos três anos, ou declaração de que o trabalhador não foi avaliado 
nesse período.

11.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
11.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 

nos termos da Lei.
12 — Métodos de seleção — Refªs A), B) e C) — a utilizar, conforme 

o disposto no artigo 36.º da LTFP, valorados nos termos do disposto 
no artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual 
redação, são:

a) Avaliação curricular (AC) — visa analisar a qualificação dos 
candidatos, de acordo com o posto de trabalha a que se candidata, 

designadamente a habilitação académica, o percurso profissional com 
relevância da experiência adquirida, da formação profissional realizada 
e da avaliação de desempenho.

b) Entrevista profissional de seleção (EPS) — visa avaliar, de uma 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional, de acordo com 
o posto de trabalho a que se candidata, e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador(a) e 
o(a) entrevistado(a), nomeadamente os relacionados com a capacidade 
de comunicação e relacionamento interpessoal;

Os parâmetros de avaliação deste método de seleção são:
Motivação;
Sentido de organização;
Experiência profissional;
Conhecimento das funções;
Comunicação;
Relacionamento interpessoal.

12.1 — Para os candidatos que não possuam avaliação de desempenho 
relativa ao período a considerar, será atribuída a nota de 10 valores.

13 — Constitui motivo de exclusão a obtenção de uma valoração 
inferior a 9,5 valores.

14 — A ordenação final(OF), dos candidatos que completem o proce-
dimento, com a aprovação nos métodos de seleção aplicados, resultará 
da média aritmética ponderada das classificações quantitativas dos mé-
todos de seleção que será numa escala de 0 a 20 valores, nos termos do 
n.º 1 do artigo 34.º conjugado com os artigos 6.º e 7.º todos da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, e determinada através 
da aplicação da seguinte fórmula:

OF = (AC x 70 %) + (EPS x 30 %)

sendo:
OF = Ordenação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

15 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação para cada um dos métodos a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final do método, são facultadas 
aos candidatos quando solicitadas, nos termos da alínea t) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual.

16 — Os candidatos excluídos são notificados através de carta re-
gistada/correio eletrónico ou publicação no Diário da República, para 
a realização da audiência aos interessados, nos termos do artigo 121.º 
do Código do Procedimento Administrativo — Lei 4/2015, de 7 de ja-
neiro;

No que se refere aos candidatos admitidos serão convocados, através 
de notificação, do dia, hora e local para a realização dos métodos de 
seleção, por uma das formas atrás referidas.

17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados será 
publicitada nos termos do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na redação atual, após a aplicação dos métodos de seleção.

18 — Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os crité-
rios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83  -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual.

19 — Composição do Júri — Refªs A), B) e C):
Presidente — Carla Manuela Monteiro Pinto — Técnica superior;
Vogais efetivos:
1.ª vogal — Carina Manuela da Cunha Vale Abreu — Técnica su-

perior;
2.ª vogal — Sónia Fernandes da Silva — Assistente técnica.

Vogais suplentes:
1.ª vogal — Estela Maria Pereira Coelho Silva — Técnica Superior;
2.ª vogal — Bona Maria Alves Freitas — Assistente técnica.

19.1 — A Presidente do Júri será substituída pela 1.ª vogal efetiva, 
nas suas faltas e impedimentos.

20 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, o presente aviso será 
publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), devendo 
estar disponível para consulta no primeiro dia útil seguinte à data da pu-
blicação do presente aviso, no Diário da República, na página eletrónica 
desta Câmara Municipal e num jornal de expansão nacional, por extrato, 
num prazo máximo de 3 dias úteis, contados da mesma data.

21 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido pelo 
prazo máximo de 18 meses, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º por re-
missão do n.º 4 do mesmo artigo da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na redação atual.
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22 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
o candidato portador de deficiência, com grau de incapacidade igual 
ou superior a 60 %, tem preferência em igualdade de classificação, a 
qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, pelo que 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.

23 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

02 -11 -2016. — O Vereador de RH, André Filipe Oliveira de Castro, Dr.
309985911 

 FREGUESIA DE ALMACEDA

Aviso n.º 14188/2016

Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de tra-
balhador, com ou sem vínculo de emprego público, para preen-
chimento de 5 (cinco) postos de trabalho, na carreira e categoria 
de assistente operacional: 2 (dois) para a Área administrativa 
(auxiliar administrativo), na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, a tempo parcial 
(50 %); 1 (um) coveiro, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, a tempo inteiro; 
2 (dois) operários, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, a tempo inteiro.
Nos termos do n.º 1, conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, avisam-
-se os interessados que se encontra publicada e afixada na Junta de 
Freguesia de Almaceda, a lista dos candidatos admitidos e excluídos, 
no âmbito do procedimento concursal comum em epígrafe.

2 de novembro de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia, José 
Afonso Custódio.

309989387 

 FREGUESIA DE AMARELEJA

Aviso n.º 14189/2016

Procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de 
trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional na 
modalidade de vínculo de emprego público por tempo indeter-
minado.

1 — Nos termos dos artigos 30.º e 33.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho (doravante designada por LTFP), conjugados com a Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril (doravante designada por Portaria), e na 
sequência da deliberação do órgão executivo de 30 de setembro de 2016, 
torna -se público que se encontra aberto pelo período de 10 dias úteis, a 
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República, o 
procedimento concursal comum, destinado a trabalhadores com vínculo 
de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido, 
nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, bem como o recrutamento de 
trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo 
de emprego público, previamente estabelecido, em caso de impossibi-
lidade de ocupação do posto de trabalho por aplicação da norma atrás 
descrita, nos termos dos n.os 3 e 4, do artigo 30.º e alínea d) do n.º 1 do 
artigo 37.º da LTFP, conjugado, com a alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º 
do anexo da Portaria, para o preenchimento de dois postos de trabalho, 
previstos no mapa de pessoal da Freguesia de Amareleja.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do anexo da Por-
taria, declara -se não existir reservas de recrutamento constituídas junto 
da Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Pú-
blicas, enquanto entidade centralizada para a constituição de reservas 
de recrutamento (ECCRC), após consulta à mesma. De acordo com o 
Despacho n.º 2556/2014 -SEAP, de 10 de julho, a Freguesia encontra-
-se dispensada de consulta ao INA prevista na Portaria n.º 48/2014, de 
26 de fevereiro.

3 — Caracterização do posto de trabalho: carreira e categoria de 
Assistente Operacional; Número de postos de trabalho: Referên-
cia A — 1 (um); Referência B — 1 (um).

3.1 — Descrição das atividades/atribuições:
3.1.1 — Referência A: Proceder aos trabalhos de jardinagem das 

zonas verdes da Freguesia; Efetuar a limpeza e manutenção das bermas, 
valetas e outros; Proceder à recolha de lixos e equiparados; Apoio aos 
serviços cemiteriais; Executar outros trabalhos similares ou comple-
mentares, de caráter manual, exigindo, principalmente, esforço físico e 
conhecimentos práticos; Manusear veículos, equipamentos, ferramentas 
e utensílios manuais ou elétricos, necessários à execução dos trabalhos 
e proceder à sua arrumação, limpeza e manutenção; Utilizar o Equipa-
mento de Proteção Individual (EPI) necessário à execução das tarefas 
de sua responsabilidade; Prestar apoio nas atividades dinamizadas pela 
Freguesia; Praticar as tarefas enquadradas no conteúdo funcional da 
carreira/categoria em questão.

3.1.2 — Referência B: Executar os serviços cemiteriais (inumações, 
exumações e trasladações); Efetuar a limpeza, manutenção do cemi-
tério e zonas envolventes, incluindo a remoção do lixo; Apoio aos 
serviços gerais da freguesia; Executar outros trabalhos similares ou 
complementares, de caráter manual, exigindo, principalmente, esforço 
físico, e conhecimentos práticos; Manusear equipamentos, ferramentas 
e utensílios manuais ou elétricos, necessários à execução dos trabalhos 
e proceder à sua arrumação, limpeza e manutenção; Utilizar o Equipa-
mento de Proteção Individual (EPI) necessário à execução das tarefas 
de sua responsabilidade; Prestar apoio nas atividades dinamizadas pela 
Freguesia; Praticar as tarefas enquadradas no conteúdo funcional da 
carreira/categoria em questão.

4 — Posicionamento remuneratório: de acordo com o artigo 38.º 
da LTFP, o posicionamento remuneratório do trabalhador recrutado 
será objeto de negociação, após o termo do procedimento concursal, 
com as limitações impostas pelo artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 
31 de dezembro, prorrogado pelo artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 
30 de março, tendo como referência a remuneração correspondente à 
1.ª posição da tabela remuneratória, nível 1, para a carreira e categoria 
de Assistente Operacional.

5 — Requisitos de admissão: os previstos nos artigos 17.º e 35.º da LTFP.
5.1 — Nível habilitacional exigido, de acordo com os artigos 34.º 

e 86.º da LTFP: escolaridade mínima obrigatória, de acordo com a idade, 
ou seja, nascidos até 31/12/1966 é exigida a 4.ª classe; nascidos após 
01/01/1967 é exigida a 6.ª classe ou 6.º ano de escolaridade; nascidos 
após 01/01/1981 é exigido o 9.º ano de escolaridade. O nível habilita-
cional exigido em função da idade não é passível de ser substituído por 
formação e/ou experiência em funções similares e equiparadas.

5.2 — Para efeitos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º do anexo da 
Portaria, não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente se 
encontrem integrados na carreira e, não se encontrando em mobilidade, 
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do órgão ou 
serviço idênticos ao posto de trabalho cuja ocupação se pretende com 
o presente procedimento concursal.

6 — A prioridade no recrutamento será de acordo com o estabelecido 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP.

7 — Formalização de candidaturas: através de preenchimento de 
formulário próprio, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 08 de 
maio, disponibilizado em suporte papel na sede da Freguesia e em 
formato digital em http://www.dgaep.gov.pt/.

7.1 — A entrega da candidatura poderá ser efetuada:
Pessoalmente nas instalações da sede da Freguesia de Amareleja, 

situada em Rua Eng. Luís Guinapo Feronha, n.º 21 7885 -061 Amareleja, 
todos os dias úteis das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30.

Através de correio registado e com aviso de receção, para os mes-
mos endereços, atendendo à data do respetivo registo para o termo do 
prazo fixado;

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
7.2 — Documentos que devem acompanhar a candidatura:
a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) No caso de possuir vínculo de emprego público, declaração atuali-

zada, passada e autenticada pelo órgão ou serviço onde exerce funções, 
onde conste: o vínculo de emprego público previamente estabelecido; a 
carreira e categoria de que seja titular; a atribuição/competência/atividade 
inerente ao posto de trabalho que ocupa (fazendo distinção caso existam 
alterações ao longo dos anos de carreira); indicação precisa dos anos, 
meses e dias do tempo de trabalho associado a cada atribuição/compe-
tência/atividade (caso exista distinção de funções ao longo dos anos de 
carreira); e a classificação obtida na avaliação de desempenho inerente 
ao período em que o candidato cumpriu ou executou a atribuição/com-
petência/atividade idêntica à do posto de trabalho a que se candidata, 
do último período de avaliação, não superior a três anos;


