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Vogais suplentes: José dos Santos Chapuça, Assistente Operacional da 
União de Freguesias e Nuno Gonçalo Costa Rim, Assistente Operacional, 
da Câmara Municipal de Moura.

22 — Regime do período experimental:
O júri do procedimento concursal, é simultaneamente o júri do pe-

ríodo experimental.
23 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação, 

a ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final são definidos em momento 
anterior à publicitação do procedimento e facultadas aos candidatos 
sempre que solicitadas.

24 — Exclusão e notificação dos candidatos:
a) Os candidatos excluídos serão notificados por ofício registado, 

conforme previsto na alínea b), do n.º 3, do artigo 30.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, para a realização da audiência dos inte-
ressados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

b) Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação 
do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos termos 
previstos no artigo 32.º, pela forma prevista no n.º 3, do artigo 30.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.

25 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público das instalações da União de Freguesias de Safara 
e Santo Aleixo da Restauração.

26 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos aprovados, 
bem como às exclusões ocorridas na sequência de cada um dos métodos 
de seleção é aplicável a audiência prévia dos interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo. A lista unitária de ordenação 
final, após homologação, é afixada em local visível e público das instala-
ções da União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração e 
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação 
sobre a sua publicitação.

27 — Posição remuneratória:
Ref. A — 1.ª posição, nível 5 da Tabela Remuneratória 

Única — 683,13 € (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos), 
artigo 42.º/d) da LOE 2015 conjugado com o artigo 19.º/1 da LOE 2017;

Ref. B, C, D, E e F — 1.ª posição, nível 1 da Tabela Remuneratória 
Única — 557,00 € (quinhentos e cinquenta e sete euros), artigo 42.º/d) 
da LOE 2015 conjugado com o artigo 19.º/1 da LOE 2017;

28 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto-
-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 
de abril; Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 03 de fevereiro; Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro 
e Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.

29 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação em 
Diário da República, nos lugares de estilo da União de Freguesias de 
Safara e Santo Aleixo da Restauração e por extrato, no prazo máximo 
de três dias úteis, contados da mesma data, num jornal de expansão 
nacional.

30 — 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 autarquias locais não têm de consultar a 
Direção -Geral de Qualificação dos trabalhadores em funções públicas 
(INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalha-
dores em situação de requalificação”.

31 — Consultada a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 
(CIMBAL), na qualidade de entidade gestora da requalificação nas 
autarquias locais, informou, através do ofício n.º 61 de 03 de fevereiro 
de 2017, de que ainda não se encontra constituída a referida entidade.

20 de março de 2017. — A Presidente da União de Freguesias, Antónia 
de Jesus Vilar Baião.

310368343 

 FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 4008/2017
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação conjugada com o artigo 30.º e 33.º 
da Lei LTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 

público que por deliberação da Junta de Freguesia reunida a 7 de março 
de 2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia 
imediato ao da publicação do presente aviso no Diário da República, o 
procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, para preenchimento do posto de trabalho abaixo 
mencionado, nas condições que se indicam:

1 — Um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Ope-
racional (Coveiro) a desempenhar funções no Cemitério e na área da 
freguesia de S. Brás de Alportel.

2 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 
Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 dezembro, Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro e Decreto -Lei n.º 29/2001 de 3 de fevereiro.

3 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, não foi efetuada 
consulta prévia à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRR), uma vez que não foi ainda publicitado 
qualquer procedimento concursal para a constituição de reservas de 
recrutamento e até à sua publicitação, fica dispensada a obrigatoriedade 
da referida consulta.

4 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais de 15/5/2014, homologada pelo senhor 
Secretário de Estado da Administração Local em 15/07/2014, “as 
autarquias -locais não têm de consultar a Direção -Geral da Qualifi-
cação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do 
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 
requalificação”.

5 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para 
o preenchimento do posto de trabalho colocado a concurso e para os 
efeitos previstos no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na sua atual redação.

6 — Local de trabalho: Cemitério e na área da freguesia de S. Brás 
de Alportel.

7 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar: O conteúdo fun-
cional da carreira de Assistente Operacional constante no anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, complementado pelas seguintes funções: 
No Cemitério, assegurar a receção e inumação de cadáveres, promo-
ver o alinhamento de sepulturas, garantir a observância de todas as 
formalidades, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e ainda 
promover a limpeza e conservação do cemitério, na sede da autarquia, 
limpeza de lavadouros, chafarizes, fontanários, serviços de manutenção 
e conservação de caminhos, executar alvenaria de pedra, tijolo, bloco de 
cimento e respetivo reboco, bem como outros trabalhos genéricos das 
atribuições e competências da freguesia, no âmbito das funções e grau 
de complexidade funcional.

8 — Determinação do posicionamento remuneratório: Apesar do 
artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, determinar que o posicionamento 
remuneratório se efetua por negociação, por aplicação dos limites e restri-
ções impostas pelo artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 
mantido em vigor por força do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 
28 de dezembro, a determinação do posicionamento remuneratório do 
trabalhador recrutado, será a 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela 
remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de 
dezembro, a que corresponde a remuneração base de 557,00 €.

9 — Nível habilitacional exigido: É exigida a escolaridade obrigatória, 
que consoante a idade será: 4.ª classe para indivíduos nascidos até 31 de 
dezembro de 1966; 6.º ano de escolaridade para os nascidos entre 1 de 
janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980; 9.º ano de escolaridade 
para os nascidos entre 1 de janeiro de 1981 e 31 de dezembro de 1994; 
o 12.º ano de escolaridade para os nascidos a partir de 1 de janeiro de 
1995. Não é possível a substituição do nível habilitacional por formação 
ou experiência profissional.

10 — Requisitos de admissão: Só podem ser admitidos ao procedi-
mento concursal, os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para 
a apresentação de candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos de 
admissão:

10.1 — Requisitos Gerais:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou por Lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício de funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.
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10.2 — Requisitos Específicos:
a) Os candidatos deverão possuir carta de condução de automóveis 

ligeiros.

11 — Âmbito do recrutamento:
11.1 — O recrutamento para constituição da relação jurídica de em-

prego público por tempo indeterminado destina -se a trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previa-
mente estabelecida.

11.2 — Em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho 
por trabalhadores na referida situação, proceder -se -á ao recrutamento 
de trabalhadores com vínculo de emprego público a termo, ou sem 
vínculo de emprego público, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, de acordo com a deliberação da Junta de Freguesia do 
dia 07 de março 2017.

11.3 — O recrutamento efetuar -se -á de acordo com a alínea d) do 
n.º 1 do artigo 37.º da LTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, conjugado como n.º 1 do artigo 48.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 
31 de dezembro.

11.4 — 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 do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

12 — Formalização das candidaturas:
12.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante o 

preenchimento obrigatório do formulário tipo de candidatura, o qual 
se encontra disponível na secção de recursos humanos e na página 
eletrónica da Junta de Freguesia, em www.jf -sbrasalportel.pt, podendo 
ser entregue pessoalmente, durante as horas normais de expediente 
(das 09H00 às 12H30 e das 14H00 às 16H30) na secção de recursos 
humanos, localizada na sede desta Junta de Freguesia, ou por correio 
registado, com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado para apresentação das candidaturas, para a seguinte morada: Junta 
de Freguesia de S. Brás de Alportel, Rua Dr. Medeiros Galvão, n.º 1, 
8150 -146 S. Brás de Alportel.

12.2 — O formulário tipo de candidatura deverá ser acompanhado, 
sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

12.2.1 — Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão ao procedimento concursal, referidos no n.º 10 do presente aviso. 
É dispensada a apresentação dos documentos indicados no presente 
ponto, desde que os candidatos declarem no ponto n.º 7 do formulário 
tipo de candidatura, que reúnem os referidos requisitos.

12.2.2 — Fotocópia do documento comprovativo do requisito habi-
litacional, referido no ponto n.º 9 do presente aviso.

12.2.3 — Os candidatos na situação referida no ponto n.º 11.1 do 
presente aviso deverão ainda apresentar, declaração emitida pelo serviço 
de origem, da qual conste: a relação jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida, a carreira/categoria de que é titular, a descrição 
da atividade que executa/caracterização do posto de trabalho que ocupa, 
a avaliação de desempenho relativa ao último período, não superior a 
três anos, e a posição remuneratória correspondente à remuneração 
auferida.

12.2.4 — Os candidatos com deficiência de grau de incapacidade 
igual ou superior a 60 % deverão apresentar documento comprovativo 
da mesma.

12.2.5 — Currículo detalhado e atualizado.
12.2.6 — Não é permitida a entrega dos documentos por via ele-

trónica.
12.2.7 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos determinam 

a exclusão do presente procedimento e serão punidas nos termos da lei.
12.2.8 — Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, 

em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações.

13 — Métodos de seleção:
13.1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º da LTFP aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação, para os candidatos com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado ou em situação 
de mobilidade especial, que não se encontrem, ou não se tenham por 
último encontrado, a executar a atividade caracterizadora do posto de 
trabalho a concurso e para os candidatos detentores de relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado ou determinável, ou, sem 
relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, os mé-
todos de seleção obrigatórios são: Prova de Conhecimentos e Avaliação 
Psicológica.

13.2 — A prova de conhecimentos (PC), com caráter eliminatório, 
terá a duração de 30 minutos e terá uma ponderação de 50 % na valo-
ração final. O Júri procurará averiguar o nível de competência técnica 

dos candidatos, adequado ao conteúdo funcional do lugar e que consta 
na execução da tarefa de abertura de uma sepultura, de exumação dos 
restos mortais, o tratamento dos espaços envolventes das sepultura e 
conhecimento de atividade de pedreiro.

13.3 — A avaliação psicológica (AP), visa avaliar, através de técnicas 
de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e com-
petências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico 
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como 
referência o perfil de competências previamente definido.

14 — Para além dos métodos de seleção obrigatórios mencionados 
anteriormente, será adotado como método facultativo, a todos os can-
didatos a concurso, a Entrevista Profissional de Seleção, nos termos 
do n.º 4 do artigo n.º 36.º da Lei LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

14.1 — A prova de entrevista profissional de seleção (EPS) terá a 
duração de 15 minutos e visa avaliar, numa relação interpessoal e de 
forma objetiva e sistemáticas as aptidões profissionais dos candidatos, e 
aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida 
entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados 
com a capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal.

14.2 — Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem 
enunciada, sendo excluído o candidato que obtenha uma valoração in-
ferior a 9,5 valores num dos métodos, não lhe sendo aplicado o método 
seguinte. A valoração e a ordenação final dos candidatos que com-
pletem o procedimento será efetuada numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas e resulta da ponderação 
da seguinte fórmula:

OF = (PC × 50 %) + (AP × 25 %) + (EPS × 25 %)
OF — Ordenação final
PC — Prova de Conhecimentos
AP — Avaliação Psicológica
EPS — Entrevista Profissional de Seleção

15 — Para os candidatos abrangidos pela aplicação do n.º 2 do ar-
tigo 36.º da LTFP, os métodos de seleção serão: Avaliação Curricular, 
Entrevista de Avaliação de Competências e Entrevista Profissional de 
Seleção. Estes candidatos poderão afastar, por escrito, a aplicação dos 
referidos métodos de seleção e optar pela aplicação dos métodos pre-
vistos no ponto 13.1.

15.1 — A avaliação Curricular (AC); visa avaliar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.

15.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC); visa 
obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre compor-
tamentos profissionais diretamente relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da função.

15.3 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS); Definida em 14.1.
16 — Cada um dos métodos é eliminatório pela ordem enunciada, 

sendo excluído o candidato que obtenha uma valoração inferior a 
9,5 valores num dos métodos, não lhe sendo aplicado o método se-
guinte. A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento 
será efetuada numa escala de 0 a 20 valores e resulta da ponderação da 
seguinte fórmula:

OF = (AC × 45 %) + (EAC × 25 %) + (EPS × 30 %)

em que:
OF — Ordenação Final
AC — Avaliação Curricular
EAC — Entrevista de Avaliação de Competências
EPS — Entrevista Profissional de Seleção

17 — Os candidatos a quem seja aplicável o método de seleção da 
Avaliação Curricular, devem apresentar “Curriculum Vitae “, detalhado, 
devidamente datado e assinado pelo candidato e atualizado, onde cons-
tem respetivamente, as funções que tem exercido, a formação profissional 
que possui, devidamente comprovada através de cópias, sob pena de 
não ser considerada.

18 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua re-
dação atual.

19 — De acordo com o artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterado 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, poderá utilizar -se faseamento 
os métodos de seleção.

20 — A ata do júri, onde constam, os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final dos métodos, são 
facultados aos candidatos sempre que estes solicitem por escrito, nos 
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termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na sua atual redação.

21 — Em caso de igualdade na classificação final entre candidatos, 
os critérios de preferência a adotar são os previstos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

22 — Os métodos de seleção têm caráter eliminatório, pelo que, 
serão excluídos os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 
9,5 valores em cada um deles. Relativamente à avaliação psicológica, 
esta poderá comportar uma ou mais fases, considerando -se excluídos os 
candidatos que obtenham em cada fase a menção de “Não Apto” ou os 
que na última fase do método obtenham a classificação de “Reduzido 
e Insuficiente “.

23 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos méto-
dos de seleção ou fase da Avaliação Psicológica, equivale à desistência 
do procedimento concursal.

24 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação, é afixada em local visível e público das instalações do edifício 
da Junta de Freguesia e disponibilizada na página eletrónica, sendo 
ainda publicitado um aviso na 2.ª série do Diário da República, com 
informação da sua publicitação, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, na sua atual redação.

25 — Composição do Júri:
Presidente, Hélder de Brito Rosa, Técnico Superior (Eng.º Civil) da 

Divisão Técnica da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel; Vogais 
Efetivos: Emídio da Luz Lopes Rodrigues, Assistente Técnico da Junta 
de Freguesia de S. Brás de Alportel e José Francisco Martins Estevão, 
Assistente Operacional da Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel; 
Vogais Suplentes: Vítor Manuel da Silva Rosa, Assistente Operacional 
(pedreiro) da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel e Mónica Cris-
tina Dias Inácio, Técnica Superior (Engenheira Mecânica) da Divisão 
Técnica Municipal.

26 — O Presidente do Júri será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo primeiro vogal efetivo.

27 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a 
Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, 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.

23 de março de 2017. — O Presidente, David José Ventura Gon-
çalves.

310412577 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO MAMEDE DE INFESTA 
E SENHORA DA HORA

Aviso n.º 4009/2017
António Moutinho Mendes, Presidente da União de Freguesias 

de S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora, faz público que:
Por meus despachos de 9 de março de 2017, foi determinado celebrar 

contratos de trabalho por tempo indeterminado, para o exercício de 
funções públicas na carreira e categoria de Assistente Técnica, para a 
1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela única, com Carla Susana 
Ermida da Costa Dias Correia e Fernanda Cardoso da Silva, com efeitos 
a partir de 13 de março de 2017. As trabalhadoras ficarão sujeitas a um 
período experimental nos termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
conjugado com o artigo 1.º do Regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, 
de 2 de março.

10/03/2017. — O Presidente da União, António Moutinho Mendes.
310370862 

 FREGUESIA DE URQUEIRA

Aviso n.º 4010/2017

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
1 (um) posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo determinado para carreira e categoria 
de Assistente Operacional.
Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, na sua atual redação e artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que por deliberação da Junta de Freguesia 
de Urqueira, de 31 de outubro de 2016, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum, para 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
determinado — termo resolutivo certo, tendo em vista o preenchimento 
de 1 posto de trabalho, na carreira/categoria de Assistente Operacional.

1 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação, Decreto -Lei n.º 209//2009, de 3 de setembro, Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 42/2016, de 28 de dezem-
bro, Decreto -Lei n.4/2015, de 7 de janeiro, e Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação não foi efetuada 
consulta prévia à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRR), uma vez que não foi ainda publicitado 
qualquer procedimento concursal para a constituição de reserva de 
recrutamento e até à sua publicitação, fica dispensada a obrigatoriedade 
da referida consulta.

De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção -Geral 
das Autarquias Locais de 15/5/2014, homologada pelo Senhor Secretário 
de Estado da Administração Local em 15/7/2014, «as autarquias locais 
não têm de consultar a Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhado-
res em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de 
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação»».

3 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para 
o preenchimento dos postos de trabalho a concurso e para os efeitos 
previstos no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua atual redação.

4 — Local de trabalho: na área da Junta de Freguesia de Urqueira.
5 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar: O conteúdo fun-

cional da carreira de Assistente Operacional constante no anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.

6 — O contrato é celebrado pelo prazo de 1 ano, podendo ser renovado 
até ao limite de 3 anos.

7 — Determinação do posicionamento remuneratório: Apesar do 
artigo 38.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, determinar que 
o posicionamento remuneratório se efetua por negociação, por aplicação 
dos limites e restrições impostas pelo artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro, mantido em vigor por força do artigo 19.º da Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado 
para 2017, a determinação do posicionamento dos trabalhadores recru-
tados, será a 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela remuneratória 
única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, a 
que corresponde a remuneração base de €557,00.

8 — Nível habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória, não sendo 
possível a sua substituição por formação ou experiência profissional.

9 — Requisitos de admissão: Só podem ser admitidos ao procedi-
mento concursal os indivíduos, que até ao termo do prazo fixado para 
a apresentação de candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos de 
admissão:

9.1 — Requisitos gerais:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou por Lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;

9.2 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos docu-
mentos comprovativos dos requisitos referidos no ponto 9.1 desde que 
declarem sob compromisso de honra no ponto 7 do Formulário Tipo 
de candidatura, sob pena de exclusão se o não fizerem, que reúnem os 
referidos requisitos.

10 — Âmbito de recrutamento:
10.1 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado previamente estabelecida.

10.2 — Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência 
que devem presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade de 
ocupação de todos ou alguns postos de trabalho por aplicação do disposto 
concursal quem não possua uma relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado ou determinado previamente estabelecida, ou 
seja candidatos com e sem vínculo de emprego público, nos termos do 
n.º 5 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.


