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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 10622/2013
Por despacho do Presidente do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., de 25 de julho de 2013:
Maria Fernanda Rocha Araújo, Assistente Graduado Sénior de Medi-

cina Geral e Familiar, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado — autorizada a redução de uma hora 
do seu horário semanal (de 42 horas para 41 horas semanais), nos termos 
do disposto do n.º 10 do artigo 24 do Decreto -Lei n.º 73/90 de 06 de 
março, com a nova redação dada pelo n.º 13 do artigo 24.º do Decreto-
-Lei n.º 44/07 de 23 de fevereiro, e Circular Informativa n.º 6/2010 da 
ACSS de 06 de junho.

31 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

207164956 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALCANENA

Despacho n.º 10623/2013
1 — No uso da competência que me é conferida pela alínea a), do 

n.º 2, do artigo 68.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, re-
publicado em anexa à Lei n.º 5 -A/2002, de 11 janeiro, bem como do 
disposto no artigo 50.º e nos artigos 6.º e 7.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro e em cumprimento do disposto no artigo 19.º, da Portaria 

83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 
de abril, e considerando a deliberação tomada em reunião de Câmara 
Municipal datada de 24 de junho e bem assim da deliberação tomada 
em sessão de Assembleia Municipal datada de 28 de junho, determino, 
a abertura de procedimento concursal comum na modalidade de relação 
jurídica de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo 
certo, pelos fundamentos constantes da Proposta n.º 14/P/2013, da Exma. 
Sr.ª Presidente da Câmara, tendo em vista a ocupação dos seguintes 
postos de trabalho: 

Categoria/ Carreira Atividade/Função
Principal

Caracterização do Posto
de Trabalho

Nível habilitacional/
Formação profissional

N.º
de postos Duração do contrato Local de trabalho

Assistente Operacional Motorista de ligeiros 
e pesados.

Transporte de doentes, 
resposta a emergên-
cias, incêndios, res-
posta a situações de 
acidentes, desencar-
ceramentos, etc.

Escolaridade obriga-
tória consoante a 
idade.

2 Contrato a termo re-
solutivo certo (até 
ao limite máximo 
de 3 anos).

Serviço Municipal 
de Proteção Ci-
vil.

Assistente Operacional Socorrista . . . . . . . . Presta socorro e admi-
nistra os primeiros 
cuidados às vítimas.

Escolaridade obriga-
tória consoante a 
idade.

2 Contrato a termo re-
solutivo certo (até 
ao limite máximo 
de 3 anos).

Serviço Municipal 
de Proteção Ci-
vil.

 2 — Prazo de apresentação de candidaturas: 10 dias úteis, contados a 
partir do dia seguinte da publicação no Diário da República.

3 — Legislação aplicável: As regras constantes da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as 
alterações introduzidas pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril e Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro de 2011.

4 — Âmbito do recrutamento: Em cumprimento do artigo 5.º da Por-
taria 83 -A/2009 de 22 de janeiro com as alterações introduzidas pela 
Portaria 145 -A/2011 de 6 de abril, articulado com os n.º s 3 a 7, do 
artigo 6.º, da Lei n.º 12 -A/2008, ao procedimento concursal são admi-
tidos trabalhadores vinculados à Função Pública, por qualquer título, 
bem como candidatos não vinculados.

5 — Remuneração, e carga horária — O posicionamento remunera-
tório dos candidatos a recrutar fixa -se na 1.ª posição remuneratória, da 
carreira/categoria de assistente operacional da Tabela Remuneratória 
Única.

O período diário e semanal de trabalho será o legalmente instituído 
para a Administração Pública e Local, sendo o horário de trabalho deter-
minado no ato da contratação pela entidade empregadora pública.

6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Requisitos Gerais: Os constantes definidos no artigo 8.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27/02, ou seja:
a) Ter nacionalidade Portuguesa, salvo nos casos excetuados por lei 

especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos 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 de vacinação obrigatória.

Em cumprimento do estabelecido nas alíneas a) e b) do n.º 5 do 
artigo 6.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento 

inicia -se de entre trabalhadores que não pretendam conservar a quali-
dade de sujeitos de relações jurídicas de emprego público constituídas 
por tempo indeterminado ou se encontrem colocados em situação de 
mobilidade especial.

Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que devem 
presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade de ocupação 
de todos ou de alguns postos de trabalho por aplicação do disposto no 
número anterior, proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores com 
relação jurídica de emprego por tempo determinado ou determinável 
ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, 
nos termos dos n.os 4 e 6 do artigo 6.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, conjugado com a alínea g), n.º 3, do artigo 19.º, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

6.2 — Requisitos Especiais:
Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou pro-

fissional: Escolaridade obrigatória consoante a idade.
Requisitos profissionais valorativos: candidatos possuidores de for-

mação em desencarceramento e todo -o -terreno e formação atualizada 
em TAT e TAS e carta de condução.

7 — Apresentação de candidaturas:
7.1 — Forma: As candidaturas devem ser formalizadas em formulário 

próprio de utilização obrigatória, disponível na página eletrónica desta 
autarquia, endereço www.cm -alcanena.pt ou ser entregue presencial-
mente ou remetido pelo correio registado com aviso de receção, até ao 
prazo indiciado, para Câmara Municipal de Alcanena, Praça 8 de maio, 
2380 -037 Alcanena.

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
7.2 — O requerimento de admissão deve ser acompanhado, sob pena 

de exclusão, de:
a) Curriculum Vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente assi-

nado, onde conste designadamente as ações de formação, congressos ou 
afins, estágios e experiência profissional, devidamente comprovados por 




