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19 — Como método de selecção complementar será utilizada a en-
trevista profissional de selecção (EPS).

20 — A classificação final dos candidatos (CF), que completem o 
procedimento, resultará da média dos métodos de selecção, a qual será 
expressa numa escala de 0 a 20 valores, aplicando  -se a seguinte fór-
mula:

CF = (AC × 60 %) + (EPS × 40 %).
21 — As actas do Júri do procedimento Concursal onde constam os 

parâmetros de avaliação e respectiva ponderação de cada um dos métodos 
de selecção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final, serão disponibilizados aos candidatos sempre que solicitadas.

22 — Cada um dos métodos de selecção é eliminatório, pela ordem 
acima enunciada e são excluídos do procedimento os candidatos que 
tenham obtido classificação inferior a 9,5 valores ou não compareçam 
a um dos métodos, não lhe sendo aplicado o método seguinte.

23 — A lista de ordenação final dos candidatos aprovados será publi-
cada, após homologação, na 2.ª série do Diário da República e afixada 
em local visível e público das instalações da Junta de Freguesia e dis-
ponibilizada na página electrónica.

24 — A ordenação final dos candidatos é unitária e o recrutamento 
efectua  -se pela ordem decrescente dos colocados em situação de mobi-
lidade especial e, esgotados estes, pelos candidatos com relação jurídica 
por tempo indeterminado e por fim pelos restantes.

25 — Nos termos do artigo 2.º do Decreto  -Lei n.º 29/2001, de 03 de 
Fevereiro é garantida a reserva de um posto de trabalho para candidatos 
com deficiência, devendo declarar no requerimento de candidatura sob 
compromisso de honra o grau de incapacidade, tipo de deficiência e os 
meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de selecção;

26 — Os candidatos excluídos e admitidos do procedimento são, 
respectivamente, notificados para efeitos de realização de audiência 
dos interessados e convocados do dia, hora e local para a realização 
dos métodos de selecção, nos termos previstos nos artigos 30.º e 32.º 
da Portaria, n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

27 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

28 — O Júri do presente procedimento e do período experimental 
é composto:

Presidente: Maria de Lurdes dos Santos Susano Carvalho, técnica 
superior da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, que será substituída 
nas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal efectivo.

Vogais efectivos: João Paulo Neves Marques da Câmara Municipal 
de Caldas da Rainha, e Eugénia Maria Vasques Lopes Sargento Grilo, 
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de 
Caldas da Rainha.

Vogais suplentes: 1.º Marta Susana Seixas Coutinho Rosa Nogueira 
Martins, Assistente técnico da Câmara Municipal de Caldas da Rainha. 
E Cristina Susana Ferreira Raimundo, Assistente Técnico na Junta de 
Freguesia de Alvorninha

29 — Os candidatos recrutados, após o término do período experi-
mental, têm 10 dias úteis para apresentar o relatório deste período, ao 
respectivo Presidente do Júri, que será o mesmo do referido procedi-
mento concursal.

30 — Programa dos métodos de selecção:
30.1 — Avaliação Curricular — visa analisar a qualificação dos candi-

datos, designadamente a habilitação académica/literária ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida. Para ta serão considerados e ponderados os elementos de maior 
relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes: 
Habilitação académica/literária, formação profissional, considerando -se 
as áreas de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com 
as exigências e as competências necessárias ao exercício da função, a 
experiência profissional com incidência sobre a execução de actividades 
inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade das mesmas, 
a avaliação do desempenho relativo ao ano 2009, em que o candidato 
cumpriu ou executou a atribuição, competência ou actividade idênticas 
às do posto de trabalho a ocupar. Avaliação curricular que será ponderada 
da seguinte forma:

a) Na avaliação curricular (AC), serão considerados os seguintes 
elementos: habilitações académicas (HA), formação profissional (FP), 
experiência profissional (EP), avaliação do desempenho (AD). A classi-
ficação final da avaliação curricular obedece à seguinte fórmula:

AC = (HA + FP + EP + AD) /4.
= (HA + FP + EP)/3

b) A entrevista profissional de selecção (EPS), com a duração máxima 
de 20 minutos, incidirá sobre os seguintes elementos de apreciação: 
experiência profissional relacionada com o posto de trabalho a ocupar 
(EP); capacidade de organização; sentido de responsabilidade; capaci-
dade de iniciativa e de adaptação profissional; capacidade de expressão 
e de comunicação; capacidade de motivação).

18 de Maio de 2011. — O Presidente da Junta, Engº Virgílio Leal 
dos Santos.
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 FREGUESIA DE CAMPANHÃ

Aviso n.º 11858/2011

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preen-
chimento de um posto de trabalho de técnico superior (serviço 
social), em regime de contrato de trabalho a tempo indeter-
minado.
1 — Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 50.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que por deliberação 
da Junta de Freguesia na sua reuinião de 27 de Abril 2011, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação no Diário da 
República, procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica por tempo indeterminado tendo em vista a ocupação de 1 posto 
de trabalho de carreira de técnico superior da área em serviço social, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal desta Junta de Freguesia, 
aprovado na Assembleia de Freguesia de 15 de Abril de 2011

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 Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, republicada 
na Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, Decreto -Lei n.º 209/2009, 
de 3 Setembro, Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de Junho e Lei n.º 55 -A/2010 
de 31 Dezembro.

3 — Local de trabalho: Freguesia de Campanhã.
4 — Prazo de Validade: O procedimento concursal é valido para o 

recrutamento do preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os 
efeitos do n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

5 — Caracterização do posto de trabalho: um posto de trabalho, na 
categoria de técnico superior para desempenho da actividade de serviço 
social. As funções correspondem ao conteúdo funcional da categoria, 
descrito no anexo da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 Fevereiro. Caracteriza-
ção especifica: Atendimento à população da freguesia; colaboração na 
resolução de problemas de adaptação e readaptação social de indivíduos, 
grupos os comunidades; participar em projectos comuns à autarquia e 
outras instituições; proceder ao diagnóstico e acompanhamento dos 
processos individuais e familiares; elaborar informações e relatórios 
que permita uma adequada interpretação da realidade social, veiculando 
soluções de acordo com os recursos disponíveis.

6 — Posicionamento remuneratório: Tendo em conta o preceituado 
no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 Fevereiro, alterado pelo ar-
tigo 56.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 Abril, e de acordo com artigo 26.º 
da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 Dezembro, a remuneração corresponderá: 
Posição Remuneratória 2.ª e o Nível Remuneratório 15.

7 — Reserva de recrutamento: para efeitos do disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º conjugado com o artigo 54.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro, republicada na Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, 
declara -se não estar constituídas reservas de recrutamento nesta autarquia 
e da consulta à página electrónica da DGAEP, constata -se a dispensa 
temporária da obrigatoriedade de consulta prévia à entidade centralizada 
para constituição de reservas de recrutamento (ECCRC).

8 — Requisitos de admissão:
8.1 — Requisitos gerais — Os definidos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, são os seguintes:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

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

o exercício daquelas que se propõem desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psicológico indispensável ao exer-

cício das funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

9 — Requisito especial de admissão: Nível habitacional exigido é 
licenciatura em serviço social, não havendo possibilidade de substitui-
ção do nível habilitacional por formação profissional ou experiência 
profissional, sob pena de exclusão
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10 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares de categoria e não 
se encontrem em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se 
publicita o procedimento.

11 — Âmbito do recrutamento: Trabalhadores que detenham re-
lação jurídica de emprego público por contrato de trabalho a tempo 
indeterminado.

12 — Forma e prazo de apresentação de candidatura:
12.1 — Formalização — As candidaturas deverão ser formalizadas 

mediante preenchimento de formulário tipo em que é de utilização obri-
gatória (sob pena de exclusão), formulário esse a obter na Secretaria da 
Junta de Freguesia de Campanhã, ou através do site da autarquia www.
campanha.net, em suporte papel, entregues pessoalmente na secretaria 
da Junta de Freguesia Campanhã, ou através de correio registado com 
Aviso de Recepção endereçados à Junta de Freguesia de Campanhã, 
n.º 202, 4300 -144 Porto.

12.2 — Não serão aceites propostas enviadas por correio electrónico.
12.3 — Com o formulário da candidatura, deverão ser apresentados 

os seguintes documentos, sob pena de exclusão:
a) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado, do 

qual conste a identificação pessoal, habilitações literárias, experiência 
profissional e quaisquer circunstâncias que possam influir na apreciação 
do seu mérito ou constituir motivo de preferência legal, os quais, todavia, 
só serão tidas em consideração pelo Júri do procedimento concursal se 
devidamente comprovadas, nomeadamente fotocópia dos documentos 
comprovativos da frequência das acções de formação e da experiência 
profissional, bem como documento comprovativo da avaliação do de-
sempenho relativa ao ultimo período, não superior a três anos, em que 
o candidato cumpriu e executou a atribuição;

b) Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações 
literárias, bem como, fotocópias do Bilhete de Identidade e do Cartão 
de Contribuinte ou Cartão de Cidadão;

c) Declaração actualizada (com data reportada ao prazo estabelecido 
para a apresentação das candidaturas) emitida pelo serviço de origem 
a que o candidato pertence, da qual conste a identificação da relação 
jurídica do emprego público previamente estabelecida, bem como da 
carreira e categoria de que seja titular e da actividade que executa.

12.4 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

12.5 — Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
a apresentação de documentos comprovativos das declarações que o 
candidato efectuou sob compromisso de honra e das informações que 
considere relevantes para o procedimento.

12.6 — Prazo — 10 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro. Consideram  -se entregues dentro do 
prazo, as candidaturas enviadas pelo correio registado com aviso de 
recepção, expedidas até ao 10.º dia do prazo indicado para concorrer.

12.7 — Os candidatos que exerçam funções ao serviço da Junta 
Freguesia de Campanhã ficam dispensados de apresentar documentos 
necessários à instrução da candidatura, desde que os mesmos se encon-
trem no respectivo processo individual, devendo, para tanto, declará -lo 
no requerimento.

13 — Métodos de selecção: (artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro, alterado pelo artigo 33.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de 
Dezembro).

Prova de conhecimentos — visa avaliar os conhecimentos académicos 
e, ou, profissionais e as competências técnicas dos candidatos, directa-
mente relacionados com as exigências da função.

14 — Relativamente aos candidatos que, cumulativamente, sejam 
titulares da categoria e se encontrem ou, tratando  -se de candidatos 
colocados em situação de mobilidade especial, se tenham por último 
encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou ac-
tividade caracterizadora dos postos de trabalho para cuja ocupação o 
presente procedimento foi publicitado, o método de selecção a utilizar 
é a avaliação curricular, excepto se tal facto for afastado por escrito no 
formulário da candidatura. Nos restantes casos, os candidatos realizarão 
uma prova de conhecimentos. no seu recrutamento são os seguintes:

a) Avaliação curricular — visa analisar a qualificação dos candidatos, 
designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso pro-
fissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

b) A prova de conhecimentos reveste a forma escrita e de natureza 
teórica com duração máxima de 90 minutos.

15 — Valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de 0 a 
20 valores, considerando -se excluído o candidato que tenha obtido uma 
valoração inferior a 9,5 valores do método de selecção aplicável.

16 — Os parâmetros de avaliação de cada um dos métodos de selecção 
e respectiva ponderação, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final constam das actas de reunião do júri ao concurso, sendo as mesmas 
facultadas ao candidato sempre que as solicitem:

17 — Temática para a prova de conhecimentos:
Conhecimentos Gerais:
RCTFP e respectivo regulamento aprovado pela Lei n.º 59/2008, 

de 11 de Setembro; Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro (vínculos, 
carreiras e remunerações);

Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro (Estatuto Disciplinar);
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5 -A/2002 

de 11/01 rectificado pelo dec.4/2002 de 6/02 (estabelece o quadro de 
competências, Reg. jurídico de funcionamento dos órgãos de municípios 
e freguesias);

Código do Procedimento Administrativo;

Conhecimentos específicos:
Código de Trabalho e Decreto -Lei n.º 91/2009 de 09.04
Lei n.º 4/2009 de 29 de Janeiro (Define a protecção social dos traba-

lhadores que exerçam funções publicas);
Regime do Rendimento Social de Inserção
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco — Atribuições, 

competênciase funcionamento.
Medidas de Apoio Social aos jovens e terceira idade.

18 — Composição do Júri:
Presidente: Ana Paula Henriques da Costa (Drª) — Técnica superior 

serviço social
Vogais efectivos: Maria Manuela Tentugal Barros, coordenadora técnica;
Ernesto Santos, tesoureiro da Junta
Vogais suplentes: Filipe Oliveira secretário e Maurício Pinto, jurista
19 — A notificação dos candidatos admitidos/excluídos bem como 

a convocação para os métodos de selecção faz -se através de ofício por 
correio registado.

20 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
selecção intercalar, é efectuada através de lista, ordenada alfabetica-
mente, será afixada no placar de informações na sede da Junta e no 
site www.campanhã.net

21 — Em situação de igualdade de valoração, aplica -se o disposto no 
artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro

22 — A lista unitária de ordenação final, após a homologação, será 
publicitada na 2.ª série do Diário da República, afixada no placar da sede 
da Junta e disponibilizada para consulta no site www.campanhã.net

23 — Ordenação final dos candidatos — O recrutamento efectua -se 
pela ordem decrescente da ordenação final dos candidatos colocados 
em situação de mobilidade especial e, esgotados estes, dos restantes 
candidatos

24 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicitado na Bolsa 
de Emprego Público, por extracto e a partira da data da publicação no 
Diário da República, na página electrónica da Junta de Freguesia de 
Campanhã e num jornal de expansão nacional e Bolsa de Emprego 
Público (BEP) www.gov.bep.pt.

25 — Quotas de emprego, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, nos concursos em que o 
número de lugares a preencher seja de um, o candidato com deficiência, 
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
outra qualquer preferência legal.

26 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
Republica Portuguesa, a Administração Pública, enquanto empregadora, 
promove uma politica de igualdade de oportunidades entre Homens e 
Mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação.

2 de Maio de 2011. — O Presidente, Fernando Amaral.
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 FREGUESIA DE OURIQUE

Aviso n.º 11859/2011
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009 de 22 de Janeiro, tornam -se públicas Listas Unitárias 
de Ordenação Final relativas a procedimentos concursais comuns para 
a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo inde-




