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14.1 — 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.
14.2 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS): 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 relacionamento interpessoal.
14.3 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração
inferior a 9,5 valores, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 18.º da Portaria
n.º 83-A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril.
14.4 — A classificação e ordenação final dos candidatos que completem o procedimento resultarão da média aritmética ponderada das
classificações quantitativas dos métodos de seleção, a qual será expressa
numa escala de 0 a 20 valores, e efetuada com a seguinte fórmula:
CF = AC (70 %) + EPS (30 %)
em que:
CF = Classificação final
AC = Avaliação curricular
EPS = Entrevista profissional de seleção
15 — Em situação de igualdade de valoração, entre candidatos, os
critérios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.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.
16 — A publicação dos resultados obtidos em cada método de seleção
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada
em local visível e público das instalações da Junta de Freguesia de Altura
e disponibilizada na sua página eletrónica. Os candidatos aprovados em
cada método são convocados para realização do método seguinte através
de uma das formas previstas no artigo 32.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.
17 — 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 sua atual redação, a ata do júri onde
constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada
um dos métodos de seleção a utilizar e o sistema de valoração final, é
facultada aos candidatos sempre que solicitada, por escrito, ao Presidente
do Júri do procedimento concursal.
18 — Após homologação, a lista unitária da ordenação final dos candidatos, será publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em
local visível e público das instalações da Junta de Freguesia de Altura
e disponibilizada na sua página eletrónica.
19 — Composição do júri do concurso: O júri deste procedimento
foi designado por despacho da Senhora Presidente da Junta, de 30 de
maio de 2016, e tem a seguinte constituição:
Presidente — Manuela de Fátima Pereira Helena Madeira, Técnica
Superior da Câmara Municipal de Castro Marim
1.º Vogal efetivo — Alexandrina Maria Fernandes Sabóia Gonçalves,
Assistente Técnica da Câmara Municipal de Castro Marim
2.º Vogal efetivo — Maria João Sabóias Madeira Geraldo, Assistente
Técnica da Câmara Municipal de Castro Marim
1.º Vogal suplente Carlos Jorge Madeira Correia, Assistente Técnico
da Câmara Municipal de Castro Marim
2.º Vogal suplente Vitor Miguel Correia Gonçalves, Assistente Técnico
da Câmara Municipal de Castro Marim
O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo primeiro vogal efetivo.
20 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, 22 de janeiro, na sua atual redação, o presente aviso
será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no
1.º dia útil seguinte à presente publicação do Diário da República, no
página oficial da Junta de Freguesia de Altura (www.jf-altura.pt) e por
extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data,
num jornal de expansão nacional.
21 — 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 descriminação”.
7 de julho de 2016. — A Presidente da Junta, Nélia Maria Corvo
Santos Mateus.
309717688

FREGUESIA DE AREEIRO
Aviso n.º 8999/2016
Aviso abertura procedimento concursal
1 — Ao abrigo e nos termos do previsto nos artigos 30.º e 33.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho (doravante LTFP), em conjugação com o
artigo 19.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 (doravante Portaria),
e tendo em consideração as deliberações n.º 176/2015, da Assembleia
da Freguesia de Areeiro (AFA), de 17 de dezembro, e n.º 35/2016, da
Junta de Freguesia de Areeiro (JFA), de 16 de março, 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, procedimento
concursal comum para o preenchimento de um total de 1 (um) posto
de trabalho, previsto no mapa de pessoal da Freguesia de Areeiro, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
2 — Tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas
autarquias locais ainda não estão constituídas e de acordo com solução
interpretativa uniforme, homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as Autarquias Locais estão
dispensadas 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 previsto
no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e regulamentado
pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro.
3 — Local de trabalho: na área geográfica da Freguesia de Areeiro.
4 — Caracterização do posto de trabalho, para além dos conteúdos
funcionais de cada carreira/categoria, em conformidade com o n.º 2 do
artigo 88.º da LTFP.
4.1 — Descrição sumária das funções:
4.1.1 — Para a carreira de técnico superior, categoria de técnico
superior:
4.1.1.1 — 1 posto de trabalho na área da Administração Autárquica,
dependente da Secretaria-Geral:
Apoiar as atividades de gestão de recursos humanos junto do executivo;
Coordenar a preparação e monitorização do plano anual de formação
dos recursos humanos da freguesia de acordo com as orientações do
executivo;
Desenvolver as atividades inerentes à gestão segurança, higiene e
saúde no trabalho;
Elaboração de pareceres e estudos na área de recursos humanos;
Preparação de respostas a pedidos de informação relativos à gestão
de recursos humanos;
Executar outras tarefas dentro do seu conteúdo funcional que venham
a ser indispensáveis ao funcionamento dos serviços.
5 — Posição remuneratória: 2.ª posição remuneratória da categoria
de técnico superior, não havendo lugar a negociação de posicionamento
remuneratório.
6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Requisitos gerais: os previstos nos artigos 17.º e 35.º da LTFP.
6.2 — Vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido.
6.3 — Nível habilitacional exigido: de acordo com os artigos 34.º e
86.º da LTFP:
6.3.1 — Licenciatura em Psicologia Social e das Organizações.
6.4 — Não são admitidos candidatos detentores de formação ou experiência profissional substitutiva do nível habitacional exigido.
6.5 — Requisitos específicos: Certificado de Competências Pedagógicas (CPP) ou antigo Certificado de Aptidão Profissional (CAP), tendo
em atenção o disposto na Portaria n.º 994/2010, de 29 de setembro.
6.6 — Para efeitos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º 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 aos postos de trabalho cuja ocupação se pretende com o presente procedimento concursal.
7 — A prioridade no recrutamento será de acordo com o estabelecido
na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP.
8 — Formalização de candidaturas:
8.1 — Em suporte de papel, através do preenchimento obrigatório
de formulário próprio, de acordo com o modelo aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 8 de fevereiro, disponibilizado em suporte de
papel na sede da Freguesia e em formato digital na página eletrónica
(http://www.jf-areeiro.pt) e junção da documentação referida no ponto
10 do presente Aviso;
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8.2 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes constantes do formulário de candidatura por parte
do(a) candidato(a) determina a sua exclusão do procedimento concursal.
9 — A entrega da candidatura poderá ser efetuada:
9.1 — Pessoalmente na sede da Freguesia de Areeiro, Rua João Villaret, n.º 9, São João de Deus, 1000-182 Lisboa, das 10h00 às 18h00, sendo
emitido recibo da data de entrada;
9.2 — Através de correio registado e com aviso de receção, para o
mesmo endereço, atendendo à data do respetivo registo para o termo
do prazo fixado;
9.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
10 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada dos
seguintes documentos:
10.1 — Comprovativos da posse dos requisitos gerais de admissão
referidos no ponto 6.1 do presente Aviso;
10.2 — Documento comprovativo das habilitações literárias;
10.3 — Declaração atualizada, com data reportada ao prazo estabelecido para apresentação das candidaturas, 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/competência/atividade (caso exista distinção
de funções ao longo dos anos de carreira); e as classificações obtidas
na avaliação de desempenho inerente ao período em que o candidato
cumpriu ou executou a atribuição/competência/atividade idêntica à do
posto de trabalho a que se candidata, do último período de avaliação,
não superior a três anos;
10.4 — Comprovativos emitidos por entidades acreditadas das ações
de formação relacionadas com as atribuições/competências/atividades
do posto de trabalho ao qual se candidata, com a indicação precisa do
número de horas ou dias;
10.5 — Comprovativos de todas as experiências profissionais relacionadas com as atribuições/competências/atividades do posto de trabalho
ao qual se candidata, com a indicação precisa das funções desempenhadas
e do tempo de serviço;
10.6 — Currículo profissional, datado e assinado, assim como todos
os comprovativos dos factos nele constante, que digam respeito à atribuição/competência/atividade do posto de trabalho ao qual se candidata;
10.7 — A falta de apresentação dos documentos legalmente exigidos
implica a exclusão dos candidatos, nos termos do n.º 9 do artigo 28.º
da Portaria.
10.8 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas por lei.
10.9 — 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 elementos comprovativos das suas declarações.
11 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
12 — Nos termos da faculdade contemplada no n.º 5 do artigo 36.º
da LTFP e artigo 6.º da Portaria, será utilizado como único método de
seleção obrigatório, a Prova de Conhecimentos (PC) ou a Avaliação
Curricular (AC), consoante os casos previstos, respetivamente, no n.º 1
ou n.º 2 do referido artigo 36.º da LTFP, e como método de seleção
facultativo, a Entrevista Profissional de Seleção (EPS).
13 — De acordo com o n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, no caso de candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou
atividade caracterizadoras dos postos de trabalho em causa, bem como
os candidatos em situação de requalificação que, imediatamente antes,
tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, e
que não os afastem por escrito (nos termos do n.º 3 do mesmo artigo),
os métodos de seleção a aplicar, serão a Avaliação Curricular (AC) e a
Entrevista Profissional de Seleção (EPS).
14 — Nos termos do n.º 4 do artigo 36.º da LTFP, conjugado com
o artigo 7.º da Portaria, a Entrevista Profissional de Seleção (EPS) é
adotada como método de seleção facultativo.
15 — Descrição dos métodos de avaliação:
15.1 — Prova de Conhecimentos: visa avaliar os conhecimentos profissionais e as competências técnicas necessárias ao exercício das funções
a concurso. É adotada para a prova de conhecimentos uma escala de 0 a
20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas.
15.2 — Natureza das Provas de Conhecimento:
15.2.1 — As provas de conhecimentos são de forma escrita e de
natureza teórica de realização individual, com a duração de 90 minutos. Não será permitida a consulta de qualquer bibliografia durante a
realização da prova. A bibliografia e a legislação necessárias à preparação dos temas são divulgadas na página eletrónica da Freguesia
(http://www.jf-areeiro.pt).
15.3 — Avaliação curricular (AC): visa analisar a qualificação dos
candidatos, designadamente a habilitação académica e profissional,

percurso profissional, relevância da experiência adquirida e formação
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.
15.3.1 — Na AC serão considerados e ponderados, numa escala de 0 a
20 valores e valorados até às centésimas, os seguintes parâmetros: habilitações académicas (HA), formação profissional (FP), experiência
profissional (EP) e avaliação de desempenho (AD) para os candidatos
que tenham sido avaliados pelo SIADAP. A nota final da AC é calculada
pela seguinte fórmula:
AC = 0,20 HA + 0,20 FP + 0,50 EP + 0,10 AD
Para os trabalhadores que não tenham sido avaliados no âmbito do
SIADAP, a avaliação será calculada pela fórmula: AC = 0,30 HA +
+ 0,20 FP + 0,50 EP.
15.3.2 — As Habilitações Académicas (HA) referem-se ao nível de
qualificação certificada pelas entidades competentes.
15.3.3 — A Formação Profissional (FP) integra os cursos de formação
e aperfeiçoamento profissional, com comprovativos emitidos por entidades acreditadas, frequentados até aos últimos cinco anos relativamente
ao da abertura do presente procedimento concursal, nas atribuições/competências/atividades específicas de cada posto de trabalho.
15.3.4 — A Experiência Profissional (EP) integra o tempo de experiência profissional o correspondente ao desenvolvimento de atribuições/
competências/atividades específicas de cada posto de trabalho, que se
encontre devidamente comprovado mediante declarações.
15.3.5 — A nota final da Avaliação de Desempenho (AD) relativa ao
último período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu
ou executou atribuição/competência/atividade idênticas a cada posto
de trabalho.
15.4 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) avalia a experiência profissional e aspetos comportamentais do candidato que sejam
evidenciados durante a interação com júri no que diz respeito à demonstração de conhecimentos especializados e experiência, bem como
à demonstração de capacidade de análise de informação e de sentido
crítico, de comunicação e de relacionamento interpessoal.
16 — Os métodos de seleção, de carácter eliminatório, são aplicados de forma faseada, nos termos e na forma prevista no artigo 8.º da
Portaria.
17 — Classificação final obtida após aplicação dos métodos de seleção:
17.1 — A Classificação Final (CF) será expressa de 0 a 20 valores,
para os candidatos que realizem a Prova de Conhecimentos (PC) e será
calculada através da seguinte fórmula:
17.2 — CF = (PC x 0,60) + (EPS x 0,40).
17.3 — A Classificação Final (CF) será expressa de 0 a 20 valores,
para os candidatos que realizem a Avaliação Curricular (AC) e será
calculada através da seguinte fórmula:
17.4 — CF = (AC x 0,60) + (EPS x 0,40).
17.5 — A valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de
0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando-se
excluído o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases que o comportem ou na classificação
final, conforme o n.º 13 do artigo 18.º da Portaria.
18 — São excluídos do procedimento os candidatos que não realizem
o método para o qual forem notificados.
19 — Notificação e exclusão dos candidatos:
19.1 — Os candidatos admitidos serão notificados para a realização
dos métodos de seleção por uma das formas previstas do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria.
19.2 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas
previstas do n.º 3 do mesmo artigo, para a realização da audiência de
interessados nos termos do Código de Procedimento Administrativo.
20 — O júri do presente procedimento concursal serão os seguintes:
Presidente: Eurico António Baptista Pereira da Conceição, Secretário
da Junta de Freguesia de Areeiro;
1.º Vogal Efetivo: Bruno Miguel Batista Gouveia Mouco, Técnico
Superior da Direção-Geral das Autarquias Locais, que substituirá o
Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: Rui Pedro Viveiros Pereira Dias, Técnico Superior
Analista do Conselho das Finanças Públicas;
1.º Vogal Suplente: Ameetkumar Shubashandra, Tesoureiro da Junta
de Freguesia de Areeiro;
2.º Vogal Suplente: Luís Alberto Henriques Marcos, Vogal da Junta
de Freguesia de Areeiro.
21 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação dos
métodos de seleção, a grelha classificativa e o sistema de valoração final,
são facultados aos candidatos sempre que solicitados, por escrito.
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22 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afixada
em local visível e público das instalações da Freguesia, na respetiva
página eletrónica (http://www.jf-areeiro.pt), sendo ainda publicado um
aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua
publicitação.
23 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o presente aviso
será publicado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil subsequente à publicação no Diário da República, por extrato, no prazo máximo de três
dias úteis, contados a partir da data da publicação no Diário da República, em jornal de expansão nacional e na respetiva página eletrónica
(http://www.jf-areeiro.pt).
24 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para o
preenchimento dos postos de trabalho a concurso.
6 de julho de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro,
Fernando Manuel Morena d’Eça Braamcamp.
309713945

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM E SÃO MARCOS
Declaração de retificação n.º 747/2016
Por ter saído com inexatidão o aviso n.º 7252/2016, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 7 de junho de 2016, procede-se às
seguintes retificações:
1 — No ponto 7.2, onde se lê:
«Ref. B); C): escolaridade obrigatória, não havendo possibilidade
de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência
profissional;»
deve ler-se:
«Ref. B); C): escolaridade obrigatória, havendo possibilidade de
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência
profissional;»
2 — A presente declaração de retificação implica novo prazo de candidatura pelo período de 10 dias úteis a contar da respetiva publicação
em Diário da República.
3 — Os candidatos que já formalizaram as candidaturas não necessitam de repetir esse procedimento exceto se pretenderem anexar novos
documentos.
6 de julho de 2016. — O Presidente da União das Freguesias de Cacém
e São Marcos, José Estrela Duarte.
309715046

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPANHÓ E PARADANÇA
Edital n.º 594/2016
Joaquim Augusto Silva Pereira, na qualidade de Presidente da Junta
da União das Freguesias de Campanhó e Paradança, certifica para os
devidos efeitos que da ata da reunião da Junta de Freguesia, realizada a 28 de maio de 2016, já aprovada, entre outros assuntos consta.
Ponto 1 — Provimento do lugar de Assistente Técnico na modalidade
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo. Pelo Senhor Presidente
da Junta de Freguesia foi presente para apreciação e votação a seguinte
proposta escrita: “No mapa de pessoal aprovado pela Assembleia de
Freguesia para o ano de 2016, foi previsto um lugar de assistente técnico
a termo certo, lugar esse que se encontra vago, mas cuja necessidade
de provimento foi reconhecida aquando da sua aprovação. Nos termos
do artigo 19.º alínea e) da do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia gerir os recursos humanos ao serviço da freguesia, a quem cabe,
nos termos do artigo 33.º n.º 1 da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, determinar a formação de novos vínculos, cujo recrutamento
segue o regime definido na Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro,
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril. Assim, tendo
em vista prover o lugar de assistente técnico, em regime de contrato de
trabalho a termo resolutivo, pelo prazo de um ano, renovável nos termos
previstos na lei, proponho, para efeitos do n.º 1 do artigo 4.ºda Portaria
83-A/2009 de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, que seja consultada a entidade centralizadora para a constituição de reservas de recrutamento (ECCRC), atribuição ora conferida
ao INA Direção Geral da Qualificação de Trabalhadores em Funções
Públicas, a fim de informar da existência em reserva de recrutamento,
de qualquer candidato com o perfil adequado. Mais, para o caso de não

ser apresentado por aquela entidade candidato com o perfil adequado,
o que julgo ser o mais provável em virtude de não haver conhecimento
de ter decorrido qualquer procedimento concursal para a constituição
de reservas de recrutamento, proponho a abertura de um procedimento
concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego
público na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo certo,
pelo prazo de um ano, renovável nos termos previstos na lei, tendo em
vista o exercício das funções de Assistente técnico, grau de complexidade
2, nos seguintes termos: Legislação Aplicável — Lei n.º 35/2014 de 20
de junho; Decreto Regulamentar n.º 14/2008 de 31 de julho; Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 06 de abril e Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
Descrição sumária das funções: Funções de apoio administrativo e
logístico no serviço de atendimento e contabilidade e tesouraria, onde
entre outras atribuições específicas se destaca a execução das seguintes
tarefas: Atendimento ao público; registo da receita e de despesa; processamento de faturação de serviços ao exterior; proceder ao registo de
clientes e fornecedores, e controlo das respetivas contas; proceder ao
controlo e registo dos movimentos de despesa, bem como os respetivos
pagamentos; verificar a conformidade legal das despesas; elaborar ordens
de pagamento das obrigações fiscais e contributivas; reconciliação de
contas correntes; acompanhamento orçamental do plano de atividades
e plano plurianual de investimentos; Executar funções no âmbito da
aquisição de bens e serviços, nos termos do previsto no CCP; colaboração nas demais tarefas dos serviços, em especial ao nível da leitura e
contagem de consumos de água; gestão de cemitérios e outras atribuições
da freguesia. Local de trabalho: União das Freguesias de Campanhó e
Paradança. Posicionamento Remuneratório: A posição remuneratória
de referência corresponde à primeira posição remuneratória da carreira
geral de Assistente Técnico, estabelecida pelo Decreto Regulamentar
n.º 14/2008, de 31 de julho, nível remuneratório 5, da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, aprovada
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com as limitações
impostas pelo artigo 42.º n.º 1., alínea d) da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro (LOE 2015) a que corresponde um montante pecuniário de
683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos). O posicionamento remuneratório do trabalhador recrutado terá em conta o preceituado no artigo 38.º da LTFP e demais legislação em vigor. Requisitos
de admissão: Os previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de
junho, a saber: Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela
Constituição, por convenção internacional ou por lei especial; Ter 18
anos de idade completos; Não inibição do exercício de funções públicas
ou não interdição para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
Robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções. Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. De acordo com
o disposto na alínea l) n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 06 de abril,
não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente se encontrem
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e não se encontrando
em mobilidade especial, ocupem postos de trabalho previsto no mapa de
pessoal de serviço ou órgão, idênticos aos dos postos de trabalho para
cuja ocupação se publicita o procedimento. Requisitos Habilitacionais:
12.º Ano de escolaridade ou superior a este, a que corresponde o grau
de complexidade 2 de acordo com o previsto no artigo 86.º, alínea b),
da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, não sendo admitida a possibilidade
de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência
profissional. De acordo com o disposto na alínea l) n.º 3 do artigo 19.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, não podem ser admitidos candidatos que,
cumulativamente se encontrem integrados na carreira, sejam titulares
da categoria e não se encontrando em mobilidade especial, ocupem
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do serviço ou órgão,
idênticos aos dos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o
procedimento. O recrutamento inicia-se entre os trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida, conforme o disposto no artigo 30.º da Lei n.º 35/2014 de
20 de junho. Tendo em conta os princípios da racionalização e eficiência
que deverão presidir à atividade da Freguesia, no caso de impossibilidade
de ocupação dos postos de trabalho por aplicação do disposto no ponto
anterior, o recrutamento é efetuado entre trabalhadores com relação
jurídica de emprego por tempo determinado ou determinável ou sem
relação jurídica de emprego publico previamente estabelecida. Forma
para apresentação das candidaturas: A formalização das candidaturas é
realizada, sob pena de exclusão, mediante o preenchimento, com letra
legível, do formulário de candidatura ao procedimento concursal que
se encontra disponível no serviço de atendimento da Freguesia e envio
por correio registado com aviso de receção, para União das Freguesias
de Campanhó e Paradança, Largo da Igreja, n.º 31 4880-281 Paradança
ou apresentada pessoalmente na mesma morada, das 9h00 às 17h30, até
ao termo do prazo fixado. Não serão aceites candidaturas enviadas por

