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Arquitectura de redes de dados;
Segurança informática;
Aplicações Autárquicas (ERP AIRC2000);
Virtualização de servidores e desktops.

10.3 — Avaliação Curricular — destina -se a avaliar as aptidões dos 
candidatos ponderando de acordo com a exigência da função, a habili-
tação académica, a formação, a qualificação e experiência profissional e 
pessoal dos candidatos. A Avaliação Curricular terá carácter eliminatório 
caso a classificação seja inferior a 9,5 valores.

10.4 — Entrevista Profissional de Selecção — visa avaliar numa 
relação interpessoal e objectiva as aptidões profissionais e pessoais 
dos candidatos tendo em conta os factores que constam em acta 
e o grau de exigência da respectiva categoria. Será de carácter 
complementar.

10.5 — Os critérios de apreciação e ponderação da Prova Escrita de 
Conhecimentos, da Avaliação Curricular e da Entrevista Profissional 
de Selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a 
respectiva fórmula classificativa, constam de acta da reunião do Júri 
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que so-
licitada.

10.6 — O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos re-
feridos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 valores 
e resultará da média aritmética simples das classificações obtidas em 
cada um.

11 — Local de trabalho — Para exercer funções na área do Municí-
pio de Faro, nomeadamente na Divisão de Sistemas de Informação e 
Comunicações.

12 — Remuneração base e regalias sociais — A remuneração mensal 
será a correspondente ao Escalão 1, Índice 400, constante do mapa I do 
Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de Março. As condições de trabalho e 
as regalias sociais são as genericamente vigentes para os trabalhadores 
da Administração Local.

O estagiário aprovado com classificação não inferior a Bom (14 
valores) será provido a título definitivo, na vaga posta a concurso, 
passando a ser remunerado por referência à categoria de Especialista 
de Informática de Grau 1, Nível 2.

13 — Publicitações das Listas — as listas de candidatos e de classi-
ficação final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Municipal 
de Faro, na Rua Domingos Guieiro, n.º 8, em Faro.

14 — Regime de Estágio — o estágio, com carácter probatório, 
tem a duração de seis meses, findo o qual se procederá à classi-
ficação.

A frequência do estágio será feita em comissão de serviço extraordiná-
ria ou contrato administrativo de provimento, conforme respectivamente, 
o interessado já possua ou não nomeação definitiva.

A avaliação e classificação final do estágio ponderará os seguintes 
factores:

a) Relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço referente ao período de estágio e, sempre 

que possível, os resultados da formação profissional;
c) A classificação final traduzir -se -á na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) 

valores;
d) Em matéria de constituição, composição, funcionamento e 

competência do Júri, homologação, reclamação e recursos aplicam -se 
as regras previstas na lei Geral sobre concursos na Função Pública, 
com as necessárias adaptações. Será obtida de acordo com a seguinte 
fórmula:

CFE = RE + CS
            2

em que:
CFE = Classificação Final de Estágio;
RE = Relatório de Estágios;
CS = Classificação de Serviço.

15 — Composição do Júri do concurso:
Presidente: Eng.º Francisco Paulo Abreu de Sousa, Chefe de Divisão 

de Sistemas de Informação e Comunicações.
Vogais efectivos: Dr.ª Sílvia Dora Florêncio Barros Pereira, Chefe de 

Divisão de Administração e Recursos Humanos, em regime de subs-
tituição; que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
Dr. Sérgio Daniel Diogo Mendonça, Especialista de Informática, Grau 
2, Nível 1.

Vogais suplentes: Dr.ª Sandra Paula da Silva Granja, Especialista de 
Informática, Grau 2, Nível 1 e Eng.º Flávio António Marçal Simões, 
Especialista de Informática, Grau 1, Nível 2.

Faro, 30 de Setembro de 2010. — O Vice -Presidente da Câmara, 
Dr. Rogério Bacalhau Coelho.

303762575 

 Aviso n.º 20525/2010

Procedimento Concursal Comum de Recrutamento
para Preenchimento de 1 Posto de Trabalho

da carreira/categoria de Técnico Superior, da Área do Restauro
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-

nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente 
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 dis-
criminação”.

1 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º e artigo 50.º da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro e pela lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e na sequência 
da proposta n.º 202/2010/CM, do Senhor Presidente da Câmara de 19 
de Agosto de 2010, aprovada por deliberação de Câmara em 25 de 
Agosto de 2010, em conformidade com o artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de Setembro, conjugado com o artigo 9.º e 10.º da Lei 
n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, torna-se público que, 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 
para o recrutamento de um trabalhador, com vista à constituição de 
uma relação jurídica de emprego público, na modalidade de Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, a fim de 
se proceder ao preenchimento de 1 Posto de Trabalho contemplado no 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Faro, na carreira/categoria 
de Técnico Superior, da Área do Restauro.

2 — Legislação aplicável: Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro e a Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e Lei 
n.º 12-A/2010, de 30 de Junho.

3 — Os candidatos com deficiência têm preferência em igualdade 
de classificações, a qual prevalecerá sobre qualquer outra preferência 
legal.

4 — Prazo de Validade — O procedimento concursal é válido para 
o preenchimento de um posto de trabalho a ocupar no mapa de pes-
soal e para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.

5 — Descrição Sumária das Funções: Exerce com responsabilidade 
e autonomia técnica, as funções de grau de complexidade 3, previstas 
no anexo à Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro.

6 — Local de Trabalho — Para exercer funções na área do Município 
de Faro.

7 — Posicionamento Remuneratório — Tendo em conta o preceituado 
no artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro o posicionamento 
do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria 
é objecto de negociação com a Câmara Municipal de Faro e terá lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal.

8 — Requisitos de admissão ao concurso:
8.1 — Requisitos previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 

27 de Fevereiro:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados pela 

Constituição, 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 da função;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

8.2 — Nível Habilitacional: Licenciatura na área do Restauro, sem 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.

8.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados em 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 
cuja ocupação se publicita no presente procedimento.

8.4 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 4, do artigo 6.º da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o recrutamento inicia-se de 
entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida.

8.5 — No caso de impossibilidade de ocupação de todos ou alguns 
postos de trabalho por aplicação do disposto no número anterior, o recru-
tamento far-se-á de entre trabalhadores com Relação Jurídica de Emprego 
Público por Tempo Determinado ou Determinável, sem Relação Jurídica 
de Emprego Público previamente estabelecida, nos termos do n.º 6, do 
artigo 6.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com a 
al. g), do artigo 19.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
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9 — Formalização da candidatura — as candidaturas são formali-
zadas mediante preenchimento do modelo de formulário específico, 
de utilização obrigatória, disponível no Serviço de Recrutamento e 
Cadastro, da Divisão de Administração e Recursos Humanos e no Site 
da Câmara Municipal (www.cm-faro.pt), dirigido ao Presidente da Câ-
mara Municipal de Faro, podendo ser entregue pessoalmente no Serviço 
de Recrutamento e Cadastro, da Divisão de Administração e Recursos 
Humanos, ou remetido pelo correio, em carta registada com aviso de 
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação das 
candidaturas, para a Câmara Municipal de Faro, Rua Domingos Guieiro, 
n.º 8, 8004-001 Faro.

9.1 — As candidaturas deverão ser acompanhados da seguinte docu-
mentação, sob pena de exclusão:

Para todos os candidatos:
a) Curriculum Vitae, detalhado, datado, assinado e actualizado, onde 

constem, respectivamente, as funções que tem exercido, a formação 
profissional que possui, devidamente comprovada sob pena de não ser 
considerada.

b) Fotocópia legível do certificado de habilitações;
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte 

ou Cartão de Cidadão.
Para os candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado, determinável ou indeterminado:
d) Declaração emitida pelo serviço de origem, da qual conste: a relação 

jurídica de emprego público previamente estabelecida; a carreira e cate-
goria de que o candidato seja titular; a actividade e ou tarefas que executa 
e o órgão ou serviço onde exerce funções; a antiguidade na carreira e no 
exercício de funções públicas; a avaliação de desempenho obtida nos 
últimos 3 anos; o nível e a posição remuneratória auferida pelo candidato.

9.2 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio electrónico.
10 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 

nos termos da lei.
11 — Métodos de Selecção — a selecção dos candidatos será feita 

através da aplicação dos seguintes métodos de selecção, com carácter 
eliminatório, pela ordem a seguir indicada:

Prova Escrita de Conhecimentos — Ponderação de 40 %;
Avaliação Psicológica — Ponderação de 30 %;
Entrevista Profissional de Selecção — Ponderação de 30 %.

11.1 — Classificação Final — Expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (PEC × 40 %) + (AP × 30 %) + (EPS× 30 %)
em que:

CF = Classificação Final;
PEC = Prova Escrita de Conhecimentos;
AP = Avaliação Psicológica;
EPS = Entrevista Profissional de Selecção.

11.2 — A Prova Escrita de Conhecimentos, destina-se a avaliar os co-
nhecimentos académicos e ou profissionais e as competências técnicas dos 
candidatos necessários ao exercício da sua função, revestirá forma escrita, 
de natureza teórica, terá a duração máxima de 90 minutos, pontuada de 
0 a 20 valores e versará sobre o programa de provas a seguir indicados:

A Prova Escrita de Conhecimentos, versará sobre as seguintes ma-
térias:

Constituição da República Portuguesa (Parte I — Direitos e Deveres 
Fundamentais; Parte III — Organização do Poder Político);

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro (Estabelece o quadro de transfe-
rência de atribuições e competências para as autarquias locais), com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, 
Decreto-Lei n.º 268/2003, de 28 de Outubro, Lei n.º 107-B/2003, de 31 
de Dezembro e Orçamentos de Estado de 2005 a 2010;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 
de Dezembro (Estabelece o quadro de competências, assim como o 
Regime Jurídico de Funcionamento, dos Órgãos dos Municípios e das 
Freguesias);

Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro — Estatuto Disciplinar dos Tra-
balhadores que exercem Funções Públicas;

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro — Regime de Vinculação de 
Carreiras e de Remunerações dos Trabalhadores, que exerçam Funções 
Públicas, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 
de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 269/2009, de 30 de Setembro, Lei 
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril e Lei n.º 34/2010, de 2 de Setembro;

Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro — Regime do Contrato de Tra-
balho em Funções Públicas, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91 de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, revogado em parte pela Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e Lei n.º 30/2008, de 10 de Julho;

Lei n.º 47/2004 de 19 de Agosto — Lei Quadro dos Museus Portu-
gueses;

Lei n.º 107/2001 de 08 de Setembro — Estabelece as Bases da política 
e do regime de protecção e valorização do Património Cultural;

Regulamento do Museu Municipal de Faro, publicado no D.R., n.º 11, 
2.ª série de 18 de Janeiro de 2010 e que consta da nossa pág. Web;

Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de Junho — O regime jurídico dos 
estudos, projectos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais 
classificados, ou em vias de classificação, de interesse nacional, de 
interesse público ou de interesse municipal.

11.3 — Avaliação Psicológica — visa analisar através de técnicas de 
natureza psicológica, aptidões, características da 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.

11.4 — Entrevista Profissional de Selecção — visa avaliar de forma 
objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos compor-
tamentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre o entre-
vistador e o entrevistado, nomeadamente entre os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

12 — Em situações de igualdade de valorização, aplicam-se os cri-
térios preferenciais previstos no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de Janeiro, para a ordenação final dos candidatos.

13 — Métodos de Selecção e Critérios Específicos: Nos termos do 
n.º 2 do artigo 53.º da LVCR, de 27 de Fevereiro, os candidatos com 
vínculo de emprego público que, cumulativamente, sejam já titulares 
da categoria a concurso e se encontrem a cumprir ou a executar a atri-
buição, competência ou actividade caracterizadora do posto de trabalho 
correspondente a este procedimento, ou se encontrarem em Mobilidade 
Especial, tenham sido detentores da categoria e das funções descritas, 
serão sujeitos aos seguintes métodos de selecção, salvo se, a eles ex-
pressamente renunciarem no formulário de candidatura (caso que lhes 
serão aplicados os métodos descritos no ponto 11).

a) Avaliação Curricular — Ponderação 40 %;
b) Entrevista de Avaliação de Competências — Ponderação 30 %;
c) Entrevista Profissional de Selecção — Ponderação 30 %.

13.1 — Classificação Final: Expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
resultará da seguinte fórmula:

CF = (AC × 40 %) + (EAC × 30 %) + (EPS × 30 %)
em que:

CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências;
EPS = Entrevista Profissional de Selecção.

13.1 — Avaliação Curricular — Visa analisar a qualificação dos candi-
datos, 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.

Na Avaliação Curricular serão ponderados (numa escala de 0 a 20 valo-
res), os seguintes parâmetros: Habilitação Académica de Base, Formação 
Profissional, Experiência Profissional e Avaliação de Desempenho.

13.2 — Entrevista de Avaliação de Competências: Visa obter, através 
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos profis-
sionais directamente, relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função.

13.3 — O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos re-
feridos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 valores 
e resultará da média ponderada das classificações obtidas em cada um 
dos métodos.

14 — Considerando que é urgente o preenchimento do posto de tra-
balho, se o n.º de candidatos for igual ou superior a 100, os métodos de 
selecção a aplicar, poderão ser aplicados de forma faseada, nos termos 
do artigo 8.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.

15 — Excepcionalmente, e designadamente, quando o número de 
candidatos seja de tal modo elevado (igual ou superior a 100) que se torne 
impraticável a utilização dos métodos de selecção acima referenciados, 
nos termos da faculdade prevista no n.º 4, da artigo 53.º da Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro e dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de Janeiro, utilizar-se-á como único método de selecção 
obrigatório, a Prova de Conhecimentos ou a Avaliação Curricular.

16 — As actas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
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a grelha classificativa e os sistemas de valoração final e dos métodos, 
serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

17 — Exclusão e Notificação dos Candidatos — de acordo com o 
preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do mesmo dispositivo legal, 
para a realização da audiência dos interessados nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo.

Os candidatos admitidos serão convocados através de notificação, do 
dia, hora e local para realização dos métodos de selecção, nos termos 
previstos no artigo 32.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro.

18 — A publicação dos resultados obtidos em cada método de selecção 
intercalar é efectuada através de lista ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Faro 
e disponibilizada na sua página electrónica, de acordo com o artigo 
n.º 33.º da referida Portaria.

Os candidatos aprovados em cada método são convocados para a 
realização do método seguinte através de notificação por uma das formas 
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3, do artigo 30.º, da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.

19 — A Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos será pu-
blicada na 2.ª série do Diário da República, afixada no átrio da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página electrónica (www.cm-faro.pt).

20 — Composição do Júri do Concurso:
Presidente: — Dra. Cristina Pereira Neto, Directora do Departamento 

de Cultura
Vogais efectivos: — Dr.ª Sílvia Dora Florêncio Barros Pereira, Chefe 

de Divisão de Administração e Recursos Humanos, que substituirá a 
Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e Dr. Nuno Miguel 
Beja dos Santos Silva, Técnico Superior, na Área de História, variante 
Arqueologia.

Vogais suplentes: — Dr. Luís Filipe Gordinho dos Santos Gordinho, 
Técnico superior da área de Tradução e Sandra Custódio Louro, Técnica 
Superior, Área de Design de Equipamento.

Faro, 30 de Setembro de 2010. — O Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Rogério Bacalhau Coelho.

303762501 

 Aviso n.º 20526/2010

Procedimento Concursal Comum de Recrutamento
para Preenchimento de seis Postos de Trabalho da carreira

de Assistente Operacional, categoria de Encarregado Operacional
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-

nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente 
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 dis-
criminação”.

1 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º e artigo 50.º da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro e pela lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e na sequência 
da proposta n.º 202/2010/CM, do Senhor Presidente da Câmara de 19 
de Agosto de 2010, aprovada por deliberação de Câmara em 25 de 
Agosto de 2010, em conformidade com o artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de Setembro, conjugado com o artigo 9.º e 10.º da Lei 
n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, torna-se público que, 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 para 
o recrutamento de seis trabalhadores, com vista à constituição de uma 
relação jurídica de emprego público, na modalidade de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, a fim de se 
proceder ao preenchimento de seis Postos de Trabalho contemplados no 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Faro, na carreira de Assistente 
Operacional, categoria Encarregado Operacional.

2 — Legislação aplicável: Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e Lei 
n.º 12-A/2010, de 30 de Junho.

3 — É garantida a reserva de um posto de trabalho, para os candidatos 
portadores de deficiência nos termos previstos no n.º 2 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 — Prazo de Validade — O procedimento concursal é válido para 
o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar (6 postos) e para os 
efeitos previstos no n.º 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de Janeiro.

5 — Descrição Sumária das Funções: Exerce com responsabilidade 
funções de coordenação de Assistentes Operacionais afectos ao seu sector 

de actividade, funções essas de grau de complexidade 1, previstas no 
anexo à Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro.

6 — Local de trabalho — Para exercer funções nas Escolas do Mu-
nicípio de Faro.

7 — Posicionamento Remuneratório — Tendo em conta o preceituado 
no artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro o posicionamento 
do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria 
é objecto de negociação com a Câmara Municipal de Faro e terá lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal.

8 — Requisitos de admissão ao concurso:
8.1 — Requisitos previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/ 2008, de 

27 de Fevereiro:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados pela 

Constituição, 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 da função;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

8.2 — Nível Habilitacional: Escolaridade obrigatória, sem possi-
bilidade de substituição do nível por formação ou experiência profis-
sional.

8.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontram integrados em 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 presente procedimento.

8.4 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 4, do artigo 6.º da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o recrutamento inicia-se de 
entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida.

8.5 — No caso de impossibilidade de ocupação de todos ou alguns 
postos de trabalho por aplicação do disposto no número anterior, o recru-
tamento far-se-á de entre trabalhadores com Relação Jurídica de Emprego 
Público por Tempo determinado, determinável, ou sem Relação Jurídica 
de Emprego Público, previamente estabelecida nos termos do n.º 6, do 
artigo 6.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com a 
al. g), do artigo 19.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.

9 — Formalizações da candidatura — as candidaturas são formali-
zadas mediante preenchimento do modelo de formulário específico. O 
formulário é de utilização obrigatória e encontra-se disponível no Serviço 
de Recrutamento e Cadastro, da Divisão de Administração e Recursos 
Humanos e no Site da Câmara Municipal (www.cm-faro.pt), podendo 
ser entregue pessoalmente no Serviço de Recrutamento e Cadastro, da 
Divisão de Administração e Recursos Humanos, ou remetido pelo cor-
reio, em carta registada com aviso de recepção, expedido até ao termo 
do prazo fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara 
Municipal de Faro, Rua do Município, 8004-001 Faro.

9.1 — As candidaturas deverão ser acompanhados da seguinte docu-
mentação, sob pena de exclusão:

Para todos os candidatos:
a) Curriculum Vitae, detalhado, datado, assinado e actualizado, onde 

constem, respectivamente, as funções que tem exercido, a formação 
profissional que possui, devidamente comprovada sob pena de não ser 
considerada.

b) Fotocópia legível do certificado de habilitações;
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte 

ou Cartão de Cidadão.
Para os candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado, determinável ou indeterminado:
d) Declaração emitida pelo serviço de origem, da qual conste: a re-

lação jurídica de emprego público previamente estabelecida; a carreira 
e categoria de que o candidato seja titular; a actividade e ou tarefas que 
executa e o órgão ou serviço onde exerce funções; a antiguidade na 
carreira e no exercício de funções públicas; a avaliação de desempenho 
obtida nos últimos 3 anos; o nível e a posição remuneratória auferida 
pelo candidato.

9.2 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio electrónico.
10 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 

nos termos da lei.
11 — Métodos de Selecção: a selecção dos candidatos será feita 

através da aplicação dos seguintes métodos de selecção, todos com 
carácter eliminatório, pela ordem a seguir indicada:

Prova Escrita de Conhecimentos — Ponderação de 40 %;
Avaliação Psicológica — Ponderação de 30 %;
Entrevista Profissional de Selecção — Ponderação de 30 %.




