FREGUESIA DE VERMOIM
AVISO DE ABERTURA

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, na
carreira e categoria de assistente técnico – na área dos Serviços Administrativos/
Operacionais

1 – Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º e artigos 33.º a 38.º, da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada, em anexo, à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho (LTFP), conjugado com o disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, doravante designada por Portaria, e com os artigos 4.º e 9.º do Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 03 de setembro, torna-se público que, por deliberação da Junta de
Freguesia de 07 de janeiro de 2022, e do despacho do Sr. Presidente da Junta de
Freguesia datado de 29 de abril de 2022, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar do dia seguinte ao da publicitação do Aviso (Extrato) no Diário da
República, procedimento concursal comum, de recrutamento de trabalhador, com vista
ao preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de
pessoal da Freguesia de Vermoim, na modalidade de relação jurídica de emprego
público a constituir por contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
incerto para:
1 (um) posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnico – na área dos
Serviços Administrativos/ Operacionais
2 – Não existe reserva de recrutamento interna, criada nos termos do n.º 3 e 4 artigo
30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril e no âmbito da Comunidade
Intermunicipal do AVE, não foi ainda constituída a EGRA — Entidade Gestora da
Requalificação nas Autarquias Locais (nos termos do artigo 16.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 03 de setembro), pelo que também não existem reservas de
recrutamento de âmbito intermunicipal.
3 – De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias
Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada por sua Excelência o
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 Trabalhadores em
Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de
trabalhadores em situação de requalificação”.
4 - Legislação aplicável: Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou a Lei do
Orçamento de Estado para 2021; Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei
Geral do Trabalho em Funções Publicas (LTFP) e seu anexo; Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro;
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro; Portaria nº 1553-C/2008, de 31 de
dezembro, atualizada pelo Decreto-Lei nº 109-A/2021, de 7 de dezembro e Código do
Procedimento Administrativo.
5 – Âmbito de Recrutamento: Nos termos do artigo 30.º do anexo à LTFP e por
deliberação da Junta de Freguesia datada de 07 de janeiro de 2022, podem concorrer
os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público previamente constituído. O
recrutamento

efetua-se,

sem

prejuízo

de

outras

preferências

legalmente

estabelecidas, pela ordem prevista na LTFP.
6 – De acordo com o disposto na alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 125A/2019, de 30 de abril, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando
em mobilidade, ocupem posto de trabalho previsto no mapa de pessoal da Freguesia
de Vermoim idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o
procedimento.
7 – Local de trabalho: Freguesia de Vermoim. As funções correspondentes ao posto
de trabalho a prover poderão, no entanto, ser executadas fora da área da Freguesia,
sempre que ocorram situações que assim o exijam.
8 – Caraterização do posto de trabalho: O posto de trabalho a concurso caraterizase pelo exercício de funções na carreira e categoria de Assistente Técnico,
correspondentes ao conteúdo funcional constante do anexo a que se refere o n.º 2 do
artigo 88.º do anexo à LTFP, complementado com as funções descritas no mapa de
pessoal da Freguesia de Vermoim, nomeadamente:
Desempenho de funções de natureza administrativa, nomeadamente, atendimento ao
balcão, atendimento do telefone, arquivo, receção, registo e expedição da
correspondência, emissão de vários documentos, entre os quais, ofícios, atestados,
declarações, certidões, registo e licenças de canídeos; depósito de valores nos

Bancos; Efetuar os procedimentos relativos às aquisições necessárias ao normal
funcionamento dos serviços; Apoio aos órgãos e serviços da Junta, através da
elaboração de documentos, e preparação necessária à prossecução das suas
atividades; Assegurar o expediente geral; Promover a divulgação das atividades da
Junta; Promoção e apoio às artes culturais e desportivas.
8.1 – 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 impliquem desvalorização
profissional, conforme o n.º 1 do artigo 88.º do anexo à LTFP.
9 – Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o recrutamento e
preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos do disposto nos n.os 3
e 4 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
10 – Posicionamento remuneratório:
De acordo com o artigo 38.º da LTFP, o posicionamento do trabalhador recrutado
numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de negociação com a
entidade empregadora pública que terá lugar imediatamente após o termo do
procedimento concursal, visando-se como posição remuneratória de referência para o
presente procedimento a 1ª Posição /nível remuneratório 5, a que corresponde,
atualmente, a remuneração base de 709,46 euros, base remuneratória na
Administração Pública, aprovada pela Portaria nº 1553-C/2008, de 31 de dezembro,
atualizada pelo Decreto-Lei nº 109-A/2021, de 7 de dezembro.
11 – Requisitos de admissão: Só podem ser admitidos ao procedimento concursal os
indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas,
satisfaçam os seguintes requisitos:
11.1 – Requisitos previstos no artigo 17.º do anexo à LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 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.

11.2 - É obrigatório o preenchimento do ponto 8 do formulário de candidatura ou
entrega de declaração, sob compromisso de honra, em alíneas separadas, da situação
precisa em que se encontra, relativamente a cada um dos requisitos gerais previstos
no ponto 11.1 do presente aviso, sob pena de exclusão.
11.3 – Nível Habilitacional: 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja
equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 2, de acordo com o previsto
na alínea b), do n.º 1, do artigo 86.º da LTFP.
11.3.1 – Não há possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou
experiência profissional.
12 - Forma e prazo para apresentação de candidaturas:
12.1 – Prazo – 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicitação do Aviso
(Extrato) no Diário da República, nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril.
12.2 – Forma – Devido ao facto de esta Freguesia não possuir plataforma eletrónica
para o efeito, as candidaturas deverão ser apresentadas, em suporte eletrónico,
mediante preenchimento obrigatório de formulário de candidatura ao procedimento
concursal, devidamente preenchido, assinado e datado, sob pena de exclusão,
disponibilizado

na

página

eletrónica

da

Freguesia

de

Vermoim,

em

http://terrasdevermoim.com/, dirigidas ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
devendo ser entregues até ao final do prazo fixado para o efeito através do email
jfvermoim@sapo.pt, ou em alternativa, as candidaturas podem ser entregues
pessoalmente no edifício sede da Junta de Freguesia de Vermoim sito na Rua da
Autarquia, nº129, 4770-768 Vermoim VNF ou remetido pelo correio, com aviso de
receção, para a Junta de Freguesia de Vermoim (para o endereço já referido em
relação ao edifício sede da Junta de Freguesia), identificando o procedimento
concursal, no campo destinado ao “Código da publicitação do procedimento”, através
do número do código de oferta na Bolsa de Emprego Público ou do número do aviso
do Diário da República.
12.3 - A morada/e-mail a considerar para efeitos de notificação dos/as candidatos/as
será a constante do formulário de candidatura.
12.4 – A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob pena de
exclusão, conforme previsto na alínea a) do n.º 8 do artigo 20.º da Portaria n.º 125A/2019, de 30 de abril, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, nos termos do n.º 2 do
artigo 20.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril;
b) Currículo vitae atualizado, detalhado, onde constem as funções que exerce
e/ou desempenhou anteriormente, a formação profissional que possui e a
experiência profissional adquirida. Os factos mencionados no currículo deverão
ser devidamente comprovados, incluindo as ações de formação frequentadas,
sob pena de não serem consideradas;
c) Documentos comprovativos das declarações constantes no curriculum vitae,
nomeadamente no que respeita a habilitação académica, formação profissional
(com relevância para o posto de trabalho a concurso, com a indicação do
número de horas ou dias respetivos), experiência profissional (comprovativos
das experiências profissionais relacionadas com o posto de trabalho a
concurso, com a indicação das funções desempenhadas e do tempo de serviço
efetuado) e avaliação de desempenho.
d) Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem relevantes para
apreciação de seu mérito;
e) No caso de ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, para além dos documentos supracitados, deverá apresentar
declaração emitida pela entidade a que o candidato pertence, devidamente
atualizada e autenticada, na qual conste de forma inequívoca, a modalidade de
relação jurídica de emprego público; a antiguidade na carreira e na
administração pública; posicionamento e nível remuneratório; descrição
detalhada das funções inerentes ao posto de trabalho que ocupa, ou que
ocupou (no caso dos/as trabalhadores/as em situação de Mobilidade Especial),
com relevância para o presente procedimento concursal, com vista a
apreciação do conteúdo funcional e informação referente à avaliação do
desempenho, relativa aos últimos três anos, em que o/a candidato/a executou
atividade idêntica à do posto de trabalho a exercer, e, na sua ausência, o
motivo que determinou tal facto;
f)

No caso de ser detentor de relação jurídica de emprego por tempo
determinado, acresce ainda, declaração emitida pelo serviço a que o candidato
pertence, devidamente atualizada e autenticada, da qual conste de maneira
inequívoca, a modalidade de relação jurídica de emprego público e a descrição

detalhada das funções inerentes ao posto de trabalho ocupado, ou que ocupou
(no caso dos/as trabalhadores/as em situação de Mobilidade Especial).
12.5 – O não preenchimento ou preenchimento incorreto dos elementos relevantes do
formulário de candidatura por parte do candidato determina a sua exclusão do
procedimento concursal.
12.6 – Quando a não apresentação atempada dos documentos se tenha devido a
causas não imputáveis ao candidato, devidamente comprovadas, o júri pode conceder
um prazo suplementar para apresentação dos documentos.
12.7 – 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.
12.8 – As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da
Lei, e as candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos no presente aviso
e as que não estejam devidamente referenciadas não serão aceites.
13 - Métodos de Seleção:
a) Avaliação Curricular, complementado pelo método de seleção facultativo Entrevista Profissional de Seleção.
13.1 – Para efeitos de avaliação do método de seleção, os candidatos deverão
apresentar:
- Fotocópia de declarações da experiência profissional;
- Fotocópia de certificados comprovativos de formação profissional;
13.2 - Serão excluídos os candidatos que não compareçam a qualquer um dos
métodos de seleção, bem como os que obtenham uma valoração inferior a 9,50
valores em qualquer um dos métodos. Ao abrigo do disposto no n.º 9 do art.º 9.º da
Portaria n.º 125-A/2019, na sua redação atua todos os métodos de seleção, bem como
todas as suas fases, têm caráter eliminatório.
13.3 - Atendendo à celeridade que importa imprimir ao presente procedimento
concursal, tendo em conta a urgência no preenchimento do posto de trabalho em
apreço, de acordo com o disposto no art.º 7.º da Portaria n.º 125-A/2019, na sua atual
redação, a aplicação do segundo método é apenas efetuada a parte dos candidatos
aprovados no método imediatamente anterior, a convocar por conjuntos sucessivos

candidatos, por ordem decrescente de classificação, até à satisfação das
necessidades.
13.4

-

Avaliação

Curricular:

Visa

analisar

a

qualificação

dos

candidatos,

designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional e tipo
de funções exercidas, relevância da experiência adquirida e da formação realizada. A
avaliação curricular será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até
às centésimas e resultará da média aritmética ponderada das classificações obtidas
na avaliação dos seguintes parâmetros:
• Habilitações Académicas – HA; • Formação Profissional – FP; • Experiência
Profissional – EP;
De acordo com a seguinte fórmula: AC= (HA x 25%) +(FP x 25%) + (EP x 50%)
Legenda: AC – Avaliação Curricular; HA — Habilitações Académicas; FP — Formação
Profissional; EP — Experiência Profissional.
As ponderações dos fatores (HA, FP e EP) integrantes deste método de seleção
traduzem a importância relativa a que o Júri entendeu atribuir a cada um, por
considerar que essa ponderação é a que permite a melhor avaliação profissional dos
candidatos nas áreas relativas ao posto de trabalho para o qual o procedimento foi
aberto.
13.5 - Entrevista Profissional de Seleção: Visa avaliar, de forma objetiva e sistemática,
a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a
interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
A classificação a atribuir a cada parâmetro de avaliação resulta de votação nominal e
por maioria, sendo o resultado final expresso numa escala de 0 a 20 valores, com
valoração até às centésimas e resultará da média aritmética simples das
classificações obtidas na avaliação dos seguintes parâmetros: A-Expressão verbal e
sociabilidade, B- Maturidade e espírito crítico, C- Motivação para o desempenho da
função e D- Qualidade da experiência profissional.
E de acordo com a seguinte fórmula: EPS = (A + B + C + D) /4
13.6 - A ordenação final dos candidatos será expressa numa escala de 0 a 20 valores,
com valoração até às centésimas e resulta da seguinte fórmula: CF = ((70% x AC) +
(30% x EPS))

Legenda: CF- Classificação Final; AC – Avaliação Curricular; EPS — Entrevista
Profissional de Seleção.
14 –As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação, a grelha classificativa e
os sistemas de valoração final do método, são publicitadas na internet em
http://terrasdevermoim.com/, conforme disposto no n.º 6, do artigo 11.º da Portaria n.º
125-A/2019 de 30/04, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de
janeiro.
15 - Em casos de igualdade de valoração, procede-se ao desempate dos candidatos,
nos termos do artigo 27.º da Portaria. Nos casos em que, após aplicação do artigo 27.º
da Portaria, subsistam empates entre os candidatos, serão aplicados os seguintes
critérios de desempate, de forma decrescente: maior tempo de experiência profissional
comprovada e em função da conclusão há mais tempo das habilitações exigidas no
presente aviso.
16 – Composição do Júri: Nos termos do artigo 12.º da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, é constituído um júri de concurso, composto por um presidente, dois
vogais efetivos e dois vogais suplentes.
Presidente: Liliana Raquel Pereira Santos;
1.º Vogal efetivo: Paulo Agostinho Silva Azevedo, que substitui a Presidente nas faltas
e impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Vera Lúcia Rocha Araújo;
1.º Vogal suplente: Sara Marlene Rodrigues Gonçalves;
2.º Vogal suplente: Roberto Carlos Ribeiro Torres.
16.1 – De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, fica designado o 1.º vogal efetivo, como substituto da Presidente do Júri
nas suas faltas e impedimentos.
17 – Exclusão e notificação dos candidatos – Os candidatos excluídos serão
notificados nos termos do artigo 10.º e 22.º, ambos da Portaria n.º 125-A/2019, de 30
de abril, para realização da audiência dos interessados nos termos do Código do
Procedimento Administrativo. As alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas
em formulário próprio para o exercício do direito de participação dos interessados,
disponibilizado na página eletrónica da Freguesia de Vermoim ou junto dos serviços
administrativos da Junta de Freguesia.

18 – A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é notificada, para
efeitos de audiência de interessados, nos termos do n.º 1 do artigo 28.º da Portaria n.º
125-A/2019, de 30 de abril e publicitada na página eletrónica da Freguesia de
Vermoim em http://terrasdevermoim.com/.
19 – A lista unitária da ordenação final dos candidatos, depois de homologada, é
publicada na 2.ª Série do Diário da República, afixada em local visível e público das
instalações da Junta de Freguesia de Vermoim e disponibilizada na sua página
eletrónica em http://terrasdevermoim.com/.
20 – Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria, informa-se que a
publicitação integral do procedimento será efetuada na Bolsa de Emprego Público em
www.bep.gov.pt

e

no

sítio

da

Internet

da

Freguesia

de

Vermoim

em

http://terrasdevermoim.com/.
21 - De acordo com o n.º 1 do artigo 1.º e n.º 3 do artigo 3.º do Decreto – Lei n.º
29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato com incapacidade igual ou superior a 60% têm
preferência, em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal.
21.1 — Para efeitos de admissão ao procedimento concursal, os candidatos com
deficiência, devem anexar no formulário de candidatura uma declaração que comprove
o respetivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência.
22 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 01 de maço, publicado no
Diário da República n.º 77, 2.ª série, de 31 de março de 2000, faz-se constar a
seguinte menção “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.”
24 - A fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 13.º do Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, informam -se
os candidatos que os seus dados pessoais serão tratados pela Freguesia de Vermoim,
na qualidade de responsável pelo tratamento, com a finalidade de recrutamento e
seleção, nos termos de uma obrigação legal, sendo conservados pelo prazo
determinado no artigo 49.º da Portaria. O candidato poderá exercer os seus direitos de
acesso, retificação, oposição e apagamento, dentro dos limites legais, através de e-

mail para o endereço eletrónico jfvermoim@sapo.pt, ou por carta endereçada ao
Senhor Presidente da Junta de Freguesia, entregue pessoalmente no edifício sede da
Junta de Freguesia de Vermoim sito na Rua da Autarquia, nº129 , 4770-768 Vermoim
VNF ou remetida pelo correio.

Vermoim, 18 de maio de 2022
O Presidente da Junta de Freguesia,
Bruno Joaquim Torres Pinheiro da Cunha.

