
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202010/0449

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Avis

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: 645,07€

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Ref.ª A - As tarefas e atividades a desempenhar são as constantes no anexo a 
que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014 de 20/06, 
na sua atual redação, ao qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, 
nomeadamente, funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, 
no âmbito da atividade de canalizador e enquadradas em diretivas bem 
definidas, desenvolvendo as seguintes tarefas: executa canalizações em edifícios, 
instalações industriais e outros locais, destinados ao transporte de água ou 
esgotos; corta e rosca tubos, solda tubos de chumbo, plástico, ferro e materiais 
afins; executa redes de distribuição de água e respetivos ramais de ligação, 
assentando tubagens e acessórios necessários; executa redes de recolha de 
esgotos pluviais ou domésticos e respetivos ramais de ligação, assentando 
tubagens e acessórios necessários; executa outros trabalhos similares. Conduz 
viaturas afetas ao serviço. A descrição de funções referidas, 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 não impliquem desvalorização profissional, nos termos estabelecidos no artigo 
81.º da LTFP.

Ref.ª B - As tarefas e atividades a desempenhar são as constantes no anexo a 
que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014 de 20/06, 
na sua atual redação, ao qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, 
nomeadamente, nomeadamente, funções de natureza executiva, de caráter 
manual ou mecânico, no âmbito da atividade de calceteiro e enquadradas em 
diretivas bem definidas, desenvolvendo as seguintes tarefas: reveste e repara 
pavimentos, justapondo e assentando paralelepípedos, cubos ou outros sólidos 
de pedra, tais como calçada à portuguesa, granito, basalto, cimento e ou pedra 
calcária, servindo-se de um «martelo de passeio» (calceteira) ou camartelo; 
prepara a caixa, procedendo ao nivelamento e regularização do terreno 
(detetando previamente eventuais irregularidades), prepara o leito, espalhando 
uma camada de areia, pó de pedra ou caliça, que entufa com martelo de ofício; 
providencia a drenagem e escoamento das águas, procedendo à deteção de 
nascentes ou locais onde a água se possa vir a acumular, e assenta junto aos 
lancis a «fiada da água»; encastra na almofada as pedras, adaptando uns aos 
outros os respetivos, jeitos do talhe (calhamentos) e percute-as até se 
«negarem» ou se estabilizarem adequadamente; predispõe nas calçadas os 
elementos constituintes em fiadas- mestras, configurando ângulos retos; 
preenche com blocos pela forma usual; refecha as juntas com areia, caliça, ou 
outro material; talha pedras para encaixes utilizando a marreta adequada; 
adapta as dimensões dos blocos utilizados às necessidades da respetiva 
justaposição, fraturando-os por percussão, segundo os planos mais 
convenientes. Executa outros trabalhos similares, a descrição de funções 
referidas, 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 não impliquem desvalorização profissional, 
nos termos estabelecidos no artigo 81.º da LTFP.
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Caracterização do Posto de Trabalho:

Ref.ª C - As tarefas e atividades a desempenhar são as constantes no anexo a 
que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014 de 20/06, 
na sua atual redação, ao qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, 
nomeadamente, promoção e desenvolvimento de ações de defesa de floresta 
contra incêndios e outras tarefas similares, funções de natureza executiva, de 
caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas, 
execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico, responsabilidade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. Executa outros trabalhos 
similares, a descrição de funções referidas, 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 não 
impliquem desvalorização profissional, nos termos estabelecidos no artigo 81.º 
da LTFP.

Ref.ª D - As tarefas e atividades a desempenhar são as constantes no anexo a 
que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014 de 20/06, 
na sua atual redação, ao qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, 
nomeadamente, condução de máquinas pesadas de movimentação de terras, 
gruas ou veículos destinados à limpeza urbana e recolha de lixo; manobra 
sistemas hidráulicos ou mecânicos complementares das viaturas; procede à 
limpeza e conservação das viaturas que lhe forem distribuídas; verifica, 
diariamente, os níveis de óleo e água; participa superiormente as anomalias 
detetadas nas viaturas. Conduz, sempre que se justifique, viaturas ligeiras ou 
pesadas. Executa outros trabalhos similares, a descrição de funções referidas, 
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 não impliquem desvalorização profissional, nos termos 
estabelecidos no artigo 81.º da LTFP.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

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 indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Avis

7 Largo Cândido dos Reis 7480116 AVIS Portalegre             
                

Avis                     
              

Total Postos de Trabalho: 7

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Ref.ª A – Além da escolaridade obrigatória referida no ponto anterior, o(a) 
candidato(a) deve ser detentor(a) de carta de condução de veículos ligeiros 
(categoria B).
Ref.ª B – Além da escolaridade obrigatória referida no ponto anterior, o(a) 
candidato(a) deve ser detentor(a) de curso de formação adequado ao exercício 
das atividades e tarefas de calceteiro.
Ref.ª C – Além da escolaridade obrigatória referida no ponto anterior, o(a) 
candidato(a) deve ser detentor(a) de curso de formação específico de 
qualificação para o exercício de funções de Sapador Florestal, nos termos do 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 8/2017 de 09/01.
Ref.ª D – Além da escolaridade obrigatória referida no ponto anterior, o(a) 
candidato(a) deve ser detentor(a) de carta de condução de veículos ligeiros 
(categoria B) e veículos pesados de mercadorias (categoria C), certificado de 
aptidão de motorista - CAM (categoria C) e carta de qualificação de motorista - 
CQM (categoria C).

Envio de Candidaturas para: Largo Cândido dos Reis n.º 11, 7480-116 Avis

Contacto: 242410060

Data Publicitação: 2020-10-14

Data Limite: 2020-10-28

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Aviso (extrato) n.º 16001/2020 de 12/10/2020 e  em www.cm-avis.pt

Texto Publicado em Jornal Oficial: AVISO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE 
RELAÇÃO JÚRIDICA DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO 
DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA 
OCUPAÇÃO DE 7 POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA DE 
ASSISTENTE OPERACIONAL 1 - Para os efeitos do disposto nos artigos 30.º e 
33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, adiante designada por LTFP, 
anexa à Lei n.º 35/2014 de 20/06, na sua atual redação, conjugado com a alínea 
c) e d), n.º 1 do artigo 11.º Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, torna-se público 
que, por deliberação da Câmara Municipal de Avis, datada de 12/08/2020 e por 
meu despacho datado de 01/09/2020, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar da publicitação integral do presente aviso na Bolsa de Emprego 
Público, procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para preenchimento de 7 postos de trabalho na 
carreira e categoria de Assistente Operacional, a seguir indicados: Ref.ª A – 1 
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional (canalizador) 
Ref.ª B - 1 posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional 
(calceteiro) Ref.ª C – 1 posto de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional (ações de defesa da floresta) Ref.ª D – 4 postos de trabalho na 
carreira e categoria de assistente operacional (condutor de viaturas pesadas) 2 – 
Consultas prévias: 2.1 – Para efeitos do estipulado no n.º 3 e 4 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 125–A/2019, 30/04, não estão constituídas reservas de 
recrutamento no Município de Avis para os postos de trabalho constantes no 
presente aviso. 2.2 - De acordo com a solução interpretativa uniforme da 
Direcção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente 
homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 
15/07/2014, “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, ficando dispensa desta formalidade de consulta até que venha a 
constituir a EGRA junto de entidade intermunicipal”. 2.3 - Nos termos do n.º 5 
do art.º 30º da LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20/06 o procedimento é 
aberto a candidatos(as) com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, candidatos(as) com vínculo de emprego público a termo e 
candidatos(as) sem vínculo de emprego público. 2.4. As prioridades no 
recrutamento são as constantes do artigo 48.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12. 3 
- Local de trabalho: área do município de Avis, encontrando-se o trabalhador 
adstrito às deslocações inerentes às suas tarefas e atividades ou indispensáveis 
à sua formação profissional, conforme estipulado no n.º 2, artigo 83.º da LTFP. 
4 – Caracterização dos postos de trabalho: Ref.ª A - As tarefas e atividades a 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

desempenhar são as constantes no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º 
da LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014 de 20/06, na sua atual redação, ao qual 
corresponde o grau 1 de complexidade funcional, nomeadamente, funções de 
natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, no âmbito da atividade de 
canalizador e enquadradas em diretivas bem definidas, desenvolvendo as 
seguintes tarefas: executa canalizações em edifícios, instalações industriais e 
outros locais, destinados ao transporte de água ou esgotos; corta e rosca tubos, 
solda tubos de chumbo, plástico, ferro e materiais afins; executa redes de 
distribuição de água e respetivos ramais de ligação, assentando tubagens e 
acessórios necessários; executa redes de recolha de esgotos pluviais ou 
domésticos e respetivos ramais de ligação, assentando tubagens e acessórios 
necessários; executa outros trabalhos similares. Conduz viaturas afetas ao 
serviço. A descrição de funções referidas, 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 não 
impliquem desvalorização profissional, nos termos estabelecidos no artigo 81.º 
da LTFP. Ref.ª B - As tarefas e atividades a desempenhar são as constantes no 
anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014 
de 20/06, na sua atual redação, ao qual corresponde o grau 1 de complexidade 
funcional, nomeadamente, nomeadamente, funções de natureza executiva, de 
caráter manual ou mecânico, no âmbito da atividade de calceteiro e 
enquadradas em diretivas bem definidas, desenvolvendo as seguintes tarefas: 
reveste e repara pavimentos, justapondo e assentando paralelepípedos, cubos 
ou outros sólidos de pedra, tais como calçada à portuguesa, granito, basalto, 
cimento e ou pedra calcária, servindo-se de um «martelo de passeio» 
(calceteira) ou camartelo; prepara a caixa, procedendo ao nivelamento e 
regularização do terreno (detetando previamente eventuais irregularidades), 
prepara o leito, espalhando uma camada de areia, pó de pedra ou caliça, que 
entufa com martelo de ofício; providencia a drenagem e escoamento das águas, 
procedendo à deteção de nascentes ou locais onde a água se possa vir a 
acumular, e assenta junto aos lancis a «fiada da água»; encastra na almofada as 
pedras, adaptando uns aos outros os respetivos, jeitos do talhe (calhamentos) e 
percute-as até se «negarem» ou se estabilizarem adequadamente; predispõe 
nas calçadas os elementos constituintes em fiadas- mestras, configurando 
ângulos retos; preenche com blocos pela forma usual; refecha as juntas com 
areia, caliça, ou outro material; talha pedras para encaixes utilizando a marreta 
adequada; adapta as dimensões dos blocos utilizados às necessidades da 
respetiva justaposição, fraturando-os por percussão, segundo os planos mais 
convenientes. Executa outros trabalhos similares, a descrição de funções 
referidas, 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 não impliquem desvalorização profissional, 
nos termos estabelecidos no artigo 81.º da LTFP. Ref.ª C - As tarefas e 
atividades a desempenhar são as constantes no anexo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 88.º da LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014 de 20/06, na sua atual redação, ao 
qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, nomeadamente, 
promoção e desenvolvimento de ações de defesa de floresta contra incêndios e 
outras tarefas similares, funções de natureza executiva, de caráter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas, execução de tarefas 
de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico, responsabilidade pelos equipamentos sob sua 
guarda e pela correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção 
e reparação dos mesmos. Executa outros trabalhos similares, a descrição de 
funções referidas, 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 não impliquem desvalorização profissional, 
nos termos estabelecidos no artigo 81.º da LTFP. Ref.ª D - As tarefas e 
atividades a desempenhar são as constantes no anexo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 88.º da LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014 de 20/06, na sua atual redação, ao 
qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional, nomeadamente, condução 
de máquinas pesadas de movimentação de terras, gruas ou veículos destinados 
à limpeza urbana e recolha de lixo; manobra sistemas hidráulicos ou mecânicos 
complementares das viaturas; procede à limpeza e conservação das viaturas que 
lhe forem distribuídas; verifica, diariamente, os níveis de óleo e água; participa 
superiormente as anomalias detetadas nas viaturas. Conduz, sempre que se 
justifique, viaturas ligeiras ou pesadas. Executa outros trabalhos similares, a 
descrição de funções referidas, 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 não impliquem 
desvalorização profissional, nos termos estabelecidos no artigo 81.º da LTFP. 5 – 
Nível habilitacional exigido: Ref.ª A, B, C e D – O(A) candidato(a) deve ser titular 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

do nível habilitacional correspondente à escolaridade obrigatória, exigida de 
acordo com a idade do(a) candidato(a) ou seja, 4.ª classe para nascidos(as) até 
31/12/1966, 6.º ano de escolaridade para nascidos(as) entre 01/01/1981 e 
31/12/1994 e 12.º ano de escolaridade para nascidos(as) a partir de 
01/01/1995, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional, de acordo com a alínea a) do n.º 1, do 
artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06. 5.1. – Requisito especial: Ref.ª A – 
Além da escolaridade obrigatória referida no ponto anterior, o(a) candidato(a) 
deve ser detentor(a) de carta de condução de veículos ligeiros (categoria B). 
Ref.ª B – Além da escolaridade obrigatória referida no ponto anterior, o(a) 
candidato(a) deve ser detentor(a) de curso de formação adequado ao exercício 
das atividades e tarefas de calceteiro. Ref.ª C – Além da escolaridade obrigatória 
referida no ponto anterior, o(a) candidato(a) deve ser detentor(a) de curso de 
formação específico de qualificação para o exercício de funções de Sapador 
Florestal, nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 8/2017 de 09/01. Ref.ª D 
– Além da escolaridade obrigatória referida no ponto anterior, o(a) candidato(a) 
deve ser detentor(a) de carta de condução de veículos ligeiros (categoria B) e 
veículos pesados de mercadorias (categoria C), certificado de aptidão de 
motorista - CAM (categoria C) e carta de qualificação de motorista - CQM 
(categoria C). 6. Requisitos legais de admissão: 6.1. Serão admitidos(as) todos
(as) os(as) candidatos(as) que satisfaçam, cumulativamente, até ao termo do 
prazo de entrega da candidatura, os requisitos de admissão conforme previstos 
no artigo 17.º da LTFP: a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada 
pela Constituição, 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 das funções que se propõe desempenhar; d) Robustez física e o 
perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; e) Cumprimento das leis 
de vacinação obrigatória; 6.2. Não serão admitidos(as) candidatos(as) que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 
categoria e, não se encontrando em situação de mobilidade, ocupem postos de 
trabalho, previstos no mapa de pessoal deste órgão, idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento. 7. Prazo e forma de 
apresentação das candidaturas: 7.1. O prazo para apresentação de candidatura 
é de 10 (dez) dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e no sítio da Internet do Município 
(www.cm-avis.pt). 7.2. As candidaturas serão formalizadas obrigatoriamente, 
sob pena de exclusão, através de formulário de candidatura disponível no sitio 
da internet do Município de Avis neste link ou no Serviço de Atendimento ao 
Munícipe (Edifico Sede da Câmara Municipal) de segunda a sexta-feira, das 
09:00h às 13:00h e das 14:00 às 16:00h. Não serão aceites candidaturas em 
formato eletrónico. 7.3. As candidaturas deverão ser preferencialmente 
remetidas pelo correio, com registo e aviso de receção, para Câmara Municipal 
de Avis, Largo Cândido dos Reis n.º 11, 7480-116 Avis, ou entregues 
presencialmente, no Serviço de Atendimento ao Munícipe (Edifício sede da 
Câmara Municipal) de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 13:00h e das 14:00 
às 16:00h. 7.4. No formulário de candidatura deverá constar, claramente, a 
referência do procedimento a que se candidata e o mesmo ser acompanhado da 
seguinte documentação: a) Fotocópia de cartão de identificação e respetiva 
validade (desde que autorizadas pelo(a) candidato(a) para os fins previstos no 
respetivo procedimento), fotocópia do certificado de habilitações e fotocópia de 
certificado de formação específica desde que exigida para o lugar a que se 
candidata. b) Os(As) candidatos(as) portadores de deficiência e incapacidade 
permanente, igual ou superior a 60% e abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
29/2001, de 03/02, devem declarar no formulário de candidatura, o respetivo 
grau de incapacidade, tipo de deficiência e apresentar documento comprovativo 
da mesma. Devem mencionar, ainda, todos os elementos necessários ao 
cumprimento da adequação dos processos de seleção, nas suas diferentes 
vertentes, às capacidades de comunicação/expressão. c) Os(As) candidatos(as) 
vinculados à função pública deverão anexar, sob pena de exclusão, declaração 
atualizada emitida pelo serviço de origem a que o(a) candidato(a) se encontra 
vinculado, da qual conste de forma inequívoca, o tipo de vínculo à função 
pública, carreira e categoria detida, tempo de serviço na carreira e categoria ou 
tempo de exercício da função, descrição das atividades e tarefas que executa no 
serviço onde se encontra vinculado, avaliação de desempenho dos últimos 3 
biénios e posição remuneratória detida aquando da apresentação da 
candidatura. d) Exclusivamente para os(as) candidatos(as) com vínculo público: 
Currículo vitae, detalhado, devidamente datado e assinado, do qual deve 
constar, designadamente, as habilitações literárias e/ou profissionais, funções 
desempenhadas, bem como as atualmente exercidas, com indicação dos 
respetivos períodos de duração, atividades relevantes, assim como, a formação 
profissional detida com indicação das ações de formação realizadas (cursos, 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

seminários, conferências, etc) indicando a respetiva duração, datas de realização 
e entidades promotoras, juntando comprovativos da formação e da experiência 
profissionais, sob pena de não serem considerados. 7.5. Assiste ao júri a 
faculdade de exigir a qualquer candidato(a), em caso de dúvida sobre a situação 
descrita, a apresentação dos documentos comprovativos das suas declarações, 
bem como a exibição dos originais dos documentos apresentados. As falsas 
declarações serão punidas nos termos da lei. 7.6. A falta de apresentação dos 
documentos exigidos no presente aviso determina a exclusão do(a) candidato
(a), quando a falta desses documentos impossibilite a admissão ou avaliação do 
mesmo, nos termos do n.º 8, do artigo 20.º, da Portaria n.º 125-A/2019 de 
30/04. 8. Remuneração: Ref.ª A, B, C e D - Nos termos do artigo 38.º da LTFP, 
a posição remuneratória de referência para o presente procedimento concursal é 
a 4.ª posição, nível 4, correspondente a 645,07€ (seiscentos e quarenta e cinco 
euros e sete cêntimos) da Tabela Remuneratória Única (TRU), atualizada nos 
termos do Decreto-Lei n.º 10-B/2020 de 23/03, para a carreira e categoria de 
Assistente Operacional. 9. Métodos de seleção - no presente recrutamento serão 
aplicados os métodos de seleção obrigatórios referidos no artigo 36.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, para candidatos sem vínculo de 
emprego público: Prova de Conhecimentos (PC) e Avaliação Psicológica (AP), 
sendo ainda aplicado como método de seleção facultativo a Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS). Aos candidatos com vínculo de emprego público, 
que reunirem as condições referidas no n.º 2 do art.º 36.º da LTFP aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, ser-lhe-ão aplicadas, caso não tenham exercido 
a opção pelos métodos anteriores, de acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, os 
métodos de seleção obrigatórios, Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de 
Avaliação de Competências (EAC). 9.1. A Prova de Conhecimentos (PC) - visa 
avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e a capacidade para 
aplicar os mesmos a situações concretas no exercício de determinada função, 
incluindo o adequado conhecimento da língua portuguesa, a prova é constituída 
por duas fases, sendo a primeira de natureza teórica e a segunda de natureza 
prática. 9.1.1. FASE 1 – Esta fase, sendo de natureza teórica, é constituída pela 
seguinte temática: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, na sua atual redação; Lei n.º 75/2013, de 
12/09, na sua atual redação e Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07/01, na sua atual 
redação. 9.1.1.1. Duração da prova (fase 1) - 30 minutos. 9.1.2. FASE 2 – Esta 
fase sendo de natureza prática visa avaliar a compreensão, qualidade, celeridade 
de execução da tarefa, assim como os conhecimentos demonstrados. 9.1.2.1. 
Duração da prova (fase 2) - 45 minutos. 9.2. Avaliação psicológica (AP) - visa 
avaliar, aptidões, caraterísticas de personalidade e ou competências 
comportamentais dos candidatos, tendo como referência o perfil de 
competências previamente definido, podendo comportar uma ou mais fases.. 9.3 
Avaliação Curricular (AC) – visa analisar a qualificação dos candidatos, 
ponderando os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a 
ocupar. 9.4. Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) – visa obter 
informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com 
as competências consideradas essenciais para o exercício da função. 9.5. Para os 
candidatos referidos no n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20/06, os métodos de seleção a aplicar serão avaliados e 
classificados da seguinte forma: a Avaliação Curricular (AC) será o resultado da 
média aritmética simples, que se traduzirá na seguinte fórmula: 
(HA+FP+EP+AVD)/4, em que, HA (habilitações académicas), FP (formação 
profissional), EP (experiência profissional) e AVD (avaliação de desempenho). A 
Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) será realizada nos termos da 
alínea d) do artigo 5.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04. 9.6. A classificação 
final (CF) traduz-se na seguinte fórmula classificativa - PC (40%) + AP (30%) + 
EPS (30%). 9.6.1. Para os candidatos referidos no n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, a classificação final (CF) corresponderá 
à classificação da Avaliação Curricular (AC) e da Entrevista de Avaliação de 
Competências (EAC) que se traduzirá na seguinte fórmula: CF= AC (50%) + EAC 
(50%). 10. Constituição do Júri Ref.ª A Presidente - Sílvia Susana Lopes Pereira 
Feliz, Técnica Superior (Gestão de Recursos Humanos) Vogais efetivos António 
Joaquim Proença Mota Primo, Encarregado Operacional Maria Lisete Nunes dos 
Santos, Técnica Superior (Engenharia Civil) Vogais suplentes Helder Alberto 
Maneiras Cortes Pereira, Técnico Superior (Urbanismo) Anabela de Jesus 
Traquinas Pires, Técnica Superior (Psicologia) Ref.ª B Presidente - Sílvia Susana 
Lopes Pereira Feliz, Técnica Superior (Gestão de Recursos Humanos) Vogais 
efetivos António Joaquim Proença Mota Primo, Encarregado Operacional Maria 
Lisete Nunes dos Santos, Técnica Superior (Engenharia Civil) Vogais suplentes 
Helder Alberto Maneiras Cortes Pereira, Técnico Superior (Urbanismo) Anabela 
de Jesus Traquinas Pires, Técnica Superior (Psicologia) Ref.ª C Presidente - Rui 
Alexandre Rosinha Garcia, Técnico Superior (Geografia) Vogais efetivos Sílvia 
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Susana Lopes Pereira Feliz, Técnica Superior (Gestão de Recursos Humanos) 
Anabela de Jesus Traquinas Pires, Técnica Superior (Psicologia) Vogais suplentes 
António Joaquim Proença Mota Primo, Encarregado Operacional Maria Lisete 
Nunes dos Santos, Técnica Superior (Engenharia Civil) Ref.ª D Presidente - Sílvia 
Susana Lopes Pereira Feliz, Técnica Superior (Gestão de Recursos Humanos) 
Vogais efetivos António Joaquim Proença Mota Primo, Encarregado Operacional 
Anabela de Jesus Traquinas Pires, Técnica Superior (Psicologia) Vogais suplentes 
Helder Alberto Maneiras Cortes Pereira, Técnico Superior (Urbanismo) Maria 
Lisete Nunes dos Santos, Técnica Superior (Engenharia Civil) 10.1. Ref.ª A, B, C 
e D - Nos termos do n.º 2 do artigo 12.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, o
(a) Presidente do júri será substituído(a), nas suas faltas e impedimentos pelo(a) 
1.º vogal efetivo. 11. Para cumprimento do disposto no artigo 30.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, o recrutamento será efetuado por 
fases, embora para efeitos de racionalização, contenção de despesas e 
aproveitamento de atos processuais tudo se conjuga num único procedimento 
concursal. 12. Nos termos dos n.ºs 9 e 10 do artigo 9.º da portaria n.º 125-
A/2019, de 30/04, cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo 
considerados excluídos do procedimento os(as) candidatos(as) que não 
compareçam para a sua realização ou que tenham obtido uma valoração inferior 
a 9,5 valores, não lhes sendo aplicado o método seguinte. 13. A lista unitária de 
ordenação final será afixada de acordo com o previsto no n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04. 14. Quota de emprego para pessoas com 
deficiência – Ref.ª A, B e C, dar-se-á cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 
3º do Decreto-Lei n.º 29/2001 de 03/02, em que o(a) candidato(a) com 
deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
outra qualquer preferência legal; Ref.ª D, dar-se-á cumprimento ao disposto no 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001 de 03/02, garantindo um lugar, a 
preencher por candidato(a) que apresente deficiência com grau de incapacidade 
igual ou superior a 60%, desde que o(a) mesmo(a) consiga exercer sem 
limitações funcionais, a atividade a que se candidata. 14.1. O(A) candidato(a) 
deve declarar no formulário de candidatura, sob compromisso de honra, o grau 
de incapacidade, tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a 
utilizar nos processos de seleção, anexando documento comprovativo, válido, do 
grau de incapacidade. 15. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, o 
Município de Avis, 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. 16. Em tudo o que não esteja previsto no 
presente aviso, aplicam-se as normas constantes da legislação atualmente em 
vigor. Câmara Municipal de Avis, 18 de Setembro de 2020 O Presidente da 
Câmara Municipal Nuno Paulo Augusto da Silva 

Observações

Resultados

Alteração de Júri
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Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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