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concursal comum de contratação em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para seis postos de trabalho 
de assistente operacional (Cantoneiro de Limpeza), aberto por Aviso 
n.º 3376/2015 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 62, de 
30 de março de 2015, encontrando -se disponível na página eletrónica 
deste município em www.cm -santarem.pt e afixada no átrio da entrada 
do edifício dos paços do município e na Divisão de Recursos Humanos 
e Administração.

18 de julho de 2016. — O Presidente, Ricardo Gonçalves Ribeiro 
Gonçalves.

309757012 

 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso n.º 9728/2016

Procedimento concursal comum para a constituição de relações 
jurídicas de emprego público por tempo indeterminado

Para efeitos do disposto no 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 e artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e dado 
não existir ainda reserva de recrutamento constituída junto da Direção 
Geral da Administração e do Emprego Público, bem como reserva 
interna no município, torna -se público que, por deliberação da Câmara 
Municipal de 07 de junho, encontra -se aberto pelo período de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum para preenchimento dos 
seguintes postos de trabalho:

Referência A — 1 Técnico superior licenciado em Turismo ou 
Relações Públicas

Referência B — 1 Assistente Operacional na área de atividade: cal-
ceteiro/ pedreiro

Referência C — 1 Assistente Operacional na área de atividade: tro-
lha/pedreiro

Referência D — 1 Assistente Operacional na área de atividade: car-
pinteiro

De acordo com as soluções interpretativas uniformes da Direção -Geral 
das Autarquias Locais, de 05 de maio de 2014, devidamente homologada 
pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de 
julho de 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”. Foi dado cumprimento ao artigo 7.º 
da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, em conjugação como o 
n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, na medida em que não existe a 
EGRA — Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais. 
Para efeitos de cumprimento do artigo 4.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, o INA declarou a inexistência, em reserva de recrutamento, 
de qualquer candidato com o perfil adequado, não tendo, ainda, decor-
rido qualquer procedimento concursal para constituição de reservas de 
recrutamento.

1 — Caracterização do posto de trabalho:
Referência A: Exercer funções no âmbito do Turismo Industrial, 

nomeadamente: recolher, analisar e divulgar a informação turística 
necessária à promoção do concelho; realizar estudos e outros trabalhos 
com vista à definição e realização das políticas do Município na área 
do turismo; informar e dar pareceres de caráter técnico sobre matérias 
relacionadas com o turismo; assegurar o funcionamento do Welcome 
Center do Turismo Industrial e Loja do Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, sendo responsável pelo atendimento de turistas nacionais e 
estrangeiros e respetiva programação e acompanhamento de visitas; 
organizar e assegurar a promoção e divulgação do concelho em feiras 
e certames; organizar, no concelho, iniciativas que visem promover 
o turismo e as atividades que lhe estão interligadas; implementar, em 
parceria, programas na área da cultura, lazer, tempos livres e juventude, 
bem como outras funções não especificadas.

Referência B: revestir e reparar pavimentos, justapondo e assentando 
paralelepípedos, cubos ou outros sólidos de pedra, tais como calçada 
à portuguesa, granito, basalto, cimento e/ou pedra calcário; reposição 
de massa asfáltica a quente; executar continuamente os trabalhos de 
conservação do pavimento, bem como outras funções não especificadas.

Referência C: revestir maciços de alvenaria; assentar azulejos e ladri-
lhos e aplicar camadas de argamassas de gesso em superfícies de edifica-
ções; pintura de todas as superfícies; efetuar acabamento de superfícies 
construídas, bem como outras funções não especificadas.

Referência D: executar trabalhos em madeira, através dos moldes 
que lhe são apresentados; assentar, montar e acabar os limpos nas obras, 
tais como portas, rodapés, janelas, escadas, lambris; proceder a trans-
formações das peças a partir de uma estrutura velha para uma nova, e 
repará -las; manutenção de ferragens dos equipamentos municipais e 
urbanos, bem como outras funções não especificadas.

1.1 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de entre trabalha-
dores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
previamente estabelecida.

1.2 — Nos termos dos n.º 4 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, e tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência 
que devem presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade 
de ocupação do posto de trabalho por aplicação do disposto no número 
anterior, deverá proceder -se ao recrutamento de trabalhadores com rela-
ção jurídica de emprego público por tempo determinado ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida. No entanto, caso 
sejam opositores ao procedimento candidatos com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, o procedimento iniciar -se -á 
por estes, conforme deliberação da Câmara Municipal datada de 07 de 
junho de 2016, fazendo com que, só depois de esgotada a possibilidade de 
ocupação do posto de trabalho em causa pelos candidatos detentores de 
relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado, se possa 
recorrer à aplicação dos métodos de seleção aos restantes candidatos.

2 — Nível habilitacional e área de formação profissional
Referência A — Licenciatura em Turismo ou Relações Publicas
Referência B, C e D — Escolaridade obrigatória

2.1 — Não haverá possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional.

3 — Local de trabalho: Área do Município de S. João da Madeira
4 — Legislação aplicável: Lei 35/2014, de 20 de junho; Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22/01 alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06/04.

5 — Requisitos de Admissão: Os previstos no artigo 17.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, lei especial ou convenção internacional;

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 robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

da função;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória

5.1 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal desta Câmara Municipal idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

6 — Métodos de seleção:
Referência A:
6.1 — Para os candidatos com vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado que não se encontrem no cumprimento ou execução 
da atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto de 
trabalho descrita no ponto 1 deste aviso ou candidatos com vinculo de 
emprego publico a termo ou sem vinculo de emprego publico previa-
mente estabelecido:

Prova de conhecimentos (PC); avaliação psicológica (AP) e entrevista 
profissional de seleção (EPS). A classificação final (CF) é obtida através 
da aplicação da seguinte fórmula:

CF = PC x 45 % + AP x 30 % + EPS x 25 %

Prova de conhecimentos (PC):visa avaliar se, e em que medida, os 
candidatos dispõem de competências necessárias ao exercício da função. 
Será de natureza escrita teórica, de consulta da legislação e bibliografia 
em formato de papel, com a duração de 60 minutos, sendo pontuada numa 
escala de 0 a 20 valores e versará sobre as seguintes matérias:

Legislação: Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; Constituição da Republica Portuguesa — Lei Constitucional 
n.º 1/005, de 12 de agosto. Cuvelier, P. (2001). “Le tourisme industriel, 
tentative de clarification conceptuelle“. In M. Damien & C. Sobry 
(Eds.), “Le tourisme industriel: Le tourisme du savoir -faire?“. Paris: 
L’Harmattan; Frew, E. (2000). “Industrial tourism: a conceptual and 
empirical” analysis. PhD thesis, Victoria; Otgaar, A., Berg, L., Berger, 
C., & Feng, R. (2008). “Industrial tourism: Opportunities for city and 
enterprise”. Rotterdam: European Institute for Comparative Urban Re-
search (Euricur); UNE 302001:2012 Turismo Industrial. Requisitos para 



Diário da República, 2.ª série — N.º 150 — 5 de agosto de 2016  24631

la prestación del servicio., AENOR, Espanha; PIERRE Cécile, (2005), 
“Du tourisme Industriel à la visite d’entreprises“, La lettre de l’OCIM, 
N.º 105; XATIC. (2010) “Guia Didactica Industrial de Catalunya”. 
Xarxa de Trisme Industrial de Catalunya, Cunha, L. (2000). Economia e 
política do turismo. Lisboa: McGraw -Hill; Cunha, L. (2001). Introdução 
ao turismo. Lisboa: Verbo; OMT (1998). Introducción al turismo. Ma-
drid: OMT; OMT. (2000). Public -private setor cooperation: Enhancing 
tourism competitiveness. Madrid: OMT; Pina, P. (1988). O turismo 
no séc. XX. Lisboa: Lucidus; Holloway, J. C. (1995). The business of 
tourism. (4th ed.). London: Longman; Quintas, P. (2003). Direito do 
turismo. Coimbra: Livraria Almedina.

6.1.1 — Para os candidatos com vinculo de emprego publico por 
tempo indeterminado, e que se encontrem no cumprimento ou execu-
ção de atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto 
de trabalho em causa, bem como para os candidatos em situação de 
requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela 
atribuição, competência ou atividade que se encontra descrita no ponto 1 
deste aviso, os métodos de seleção são, caso não tenham exercido a 
opção pelos métodos anteriores (conforme n.º 3 do artigo 36.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho): Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de 
Avaliação de Competências (EAC) em que a classificação final é obtida 
através da seguinte fórmula:

CF = AC x 50 % + EAC x 50 %

Avaliação curricular (AC): visa analisar as habilitações académicas 
ou profissionais (HA), a experiência profissional (EP), a formação pro-
fissional (FP) e a avaliação de desempenho (AD), relacionadas com o 
posto de trabalho a ocupar e será ponderada na seguinte fórmula:

AC = HA X 30 % + FP X 30 % + EP X 30 % + AD X 10 %

Referência B, C e D
Para os candidatos com vínculo de emprego público por tempo in-

determinado que não se encontrem no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho 
descrita no ponto 1 deste aviso ou candidatos com vinculo de emprego 
publico a termo ou sem vinculo de emprego publico previamente es-
tabelecido:

Prova prática de conhecimentos (PC); avaliação psicológica (AP) e 
entrevista profissional de seleção (EPS). A classificação final (CF) é 
obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

CF = PC x 45 % + AP x 30 % + EPS x 25 %

Prova prática de conhecimentos (PC):visa avaliar se, e em que medida, 
os candidatos dispõem de competências necessárias ao exercício da 
função. Será de natureza prática, com a duração de 30 minutos, sendo 
pontuada numa escala de 0 a 20 valores

Para os candidatos com vinculo de emprego publico por tempo in-
determinado, e que se encontrem no cumprimento ou execução de atri-
buição, competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho 
em causa, bem como para os candidatos em situação de requalificação 
que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, 
competência ou atividade que se encontra descrita no ponto 1 deste aviso, 
os métodos de seleção são, caso não tenham exercido a opção pelos 
métodos anteriores (conforme n.º 3 do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho): Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de Avaliação 
de Competências (EAC) em que a classificação final é obtida através 
da seguinte fórmula:

CF = AC x 50 % + EAC x 50 %

Avaliação curricular (AC): visa analisar as habilitações académicas 
ou profissionais (HA), a experiência profissional (EP), a formação pro-
fissional (FP) e a avaliação de desempenho (AD), relacionadas com o 
posto de trabalho a ocupar e será ponderada na seguinte fórmula:

AC = HA X 30 % + FP X 30 % + EP X 30 % + AD X 10 %

6.2 — Estando em causa razões de celeridade do procedimento e caso 
se justifique, o mesmo poderá decorrer através da utilização faseada dos 
métodos de seleção, nos termos do artigo 8.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.

6.3 — Considera -se excluído do procedimento o candidato que falte 
a qualquer dos métodos de seleção ou que tenha obtido uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado 
o método seguinte.

6.4 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
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.

6.4.1 — No caso de o empate persistir, prevalecerá o candidato com 
maior tempo de experiência profissional na área.

7 — Remuneração: O posicionamento dos trabalhadores recrutados 
obedecerá ao disposto no artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
com as limitações impostas pela LOE /2016. Referencia A — A posição 
remuneratória de referência é a 1.º posição remuneratória da carreira e 
categoria de técnico superior — 1.201,48€. Referencia B, C e D — A 
posição remuneratória de referência é a 1.º posição remuneratória da 
carreira e categoria de assistente operacional — 530€.

8 — Composição do júri:
Referência A:
Presidente: Carla Sofia Rocha, Chefe de Divisão de Finanças e Pa-

trimónio;
Vogais efetivos: Alexandra Alves, técnica superior; Carla Relva, 

técnica superior;
Vogais suplentes: Andrea Coelho, técnica superior e Patrice Almeida, 

técnica superior.

Referência B:
Presidente: Carla Sofia Rocha, Chefe de Divisão de Finanças e Pa-

trimónio;
Vogais efetivos: Marisel Pinho, técnica superior; António Manuel dos 

Santos, assistente operacional;
Vogais suplentes: Júlia Laranjeira, técnica superior e Eduardo Silva, 

assistente técnico

Referência C:
Presidente: Carla Sofia Rocha, Chefe de Divisão de Finanças e Pa-

trimónio;
Vogais efetivos: Marisel Pinho, técnica superior; Jaime Santos, as-

sistente operacional;
Vogais suplentes: Júlia Laranjeira, técnica superior e Eduardo Silva, 

assistente técnico

Referência D:
Presidente: Carla Sofia Rocha, Chefe de Divisão de Finanças e Pa-

trimónio;
Vogais efetivos: Marisel Pinho, técnica superior; Jaime Santos, as-

sistente operacional;
Vogais suplentes: Júlia Laranjeira, técnica superior e Eduardo Silva, 

assistente técnico

O 1.º vogal efetivo substituirá o Presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

9 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e res-
petiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público das instalações da Câmara Municipal de S. João 
da Madeira e disponibilizada na sua página eletrónica (www.cm -sjm.pt).

11 — Os candidatos serão convocados para a realização dos métodos 
de seleção através do envio de e -mail com recibo de entrega. De acordo 
com o preceituado no n.º 1 do mesmo artigo 30.º, os candidatos excluídos 
serão notificados, preferencialmente, através do envio de e -mail com 
recibo de entrega, para a realização da audiência dos interessados.

12 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afi-
xada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal 
de S. João da Madeira e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo 
ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com 
informação sobre a sua publicitação, nos termos do disposto no n.º 6 
artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

13 — Formalização das candidaturas: Deverão ser obrigatoriamente 
formalizadas (sob pena de exclusão) mediante formulário dirigido ao 
Presidente desta Câmara Municipal — formulário tipo disponível no site 
desta Câmara Municipal — devidamente datado e assinado, podendo ser 
entregues pessoalmente no Gabinete de Acolhimento do Munícipe, sito 
no Piso 0 do Edifício da Câmara Municipal, durante as horas normais de 
expediente, ou remetido pelo correio, sob registo e com aviso de receção, 
para a Avenida da Liberdade, 3701 -956 S. João da Madeira, até ao termo 
do prazo fixado. A apresentação de candidaturas deverá ser em suporte 
de papel e deverá explicitar os seguintes elementos:

Nome, estado civil, residência, código postal, telefone, número, data 
e validade do bilhete de identidade ou do cartão do cidadão;

O formulário deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, dos 
seguintes elementos:

Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
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Curriculum vitae, acompanhado dos documentos comprovativos da 
formação e experiência profissional;

No caso de aplicação, declaração do serviço onde se encontra a exercer 
funções públicas, com identificação do tipo de vínculo, da carreira e 
categoria, caraterização do posto de trabalho que ocupa com descrição 
das funções exercidas e avaliação de desempenho obtida nos últimos 
três anos. Os trabalhadores desta autarquia estão dispensados da apre-
sentação desta declaração.

13.1 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documen-
tos comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), c), 
d) e) do n.º 5 do presente aviso, desde que declarem, sob compromisso 
de honra, no próprio requerimento, e em alíneas separadas, a situação 
precisa em que se encontram relativamente a cada uma delas;

13.2 — O disposto no n.º anterior não impede que seja exigida aos 
candidatos, no caso de dúvida sobre a situação que descreveram, a apre-
sentação dos documentos comprovativos das suas declarações.

13.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a 
sua exclusão, independentemente do procedimento criminal, nos termos 
da lei penal.

14 — De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade 
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência 
legal. Deverão os candidatos declarar no requerimento de admissão, 
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de seleção, nos termos do diploma supra mencionado.

18 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo 
Oliveira Figueiredo.

309766369 

 MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

Aviso n.º 9729/2016

Procedimento concursal comum de recrutamento
para preenchimento de 1 posto

de trabalho para a categoria de Técnico Superior
1 — Para efeitos do disposto no artigo 30.º e artigo 33.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, nos termos do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, do 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, e da Lei 82 -B/2014, de 31 de setembro, conforme deliberação 
tomada na 4.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de São Vicente, 
realizada em 25 de fevereiro de 2016, em que foi aprovada a abertura 
do procedimento concursal comum para ocupação de posto de trabalho, 
previsto e não ocupado, no mapa de pessoal de 2016 para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, torna -se público que 
por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, de 18 de março 
de 2016, encontra -se aberto o procedimento concursal comum para 
categoria de Técnico Superior da carreira geral de Técnico Superior 
para ocupação de 1 (um) posto de trabalho, afeto ao Serviço Municipal 
de São Vicente:

1 (um) Técnico Superior para a área de Ciências da Informação e da 
Documentação;

2 — Nos termos do previsto no artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril, declara -se não estarem constituídas reservas de recrutamento 
na Câmara Municipal de São Vicente para o posto de trabalho em causa 
e, a Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recruta-
mento (ECCRC), em 20 de junho de 2016, declarou a inexistência em 
reserva de recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado, 
dado ainda não ter decorrido qualquer procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento.

3 — De acordo com as soluções interpretativas uniformes da Direção-
-Geral da Administração Local, homologadas pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, “as autarquias 
locais não têm que consultar a Direção -Geral da Qualificação dos Traba-
lhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio 
de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação”.

4 — O local de trabalho é na área do Município de São Vicente.
5 — Caracterização do posto de trabalho:
Atribuição, competência ou atividade tendentes a atividades de gestão 

de arquivo físico e eletrónico/tratamento de massas documentais acu-

muladas, funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 
avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou 
científica que fundamentam e preparam a decisão na área de gestão 
da informação e documentação, na autarquia, e junto das bibliotecas 
públicas;

6 — Legislação aplicável, na atual redação: Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, Decreto -Lei n.º 209/2009, de 03 
de setembro, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro, e Lei n.º 7 -A/2016 de 30 de março.

7 — Âmbito de Recrutamento: Por deliberação da Câmara Municipal 
de São Vicente de 25 de fevereiro de 2016, e nos termos do n.º 4 do 
artigo 6.º, da LTFP, foi autorizado efetuar o recrutamento de um traba-
lhador, com vista à constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, a fim de se proceder ao 
preenchimento de um posto de trabalho previstos no Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de São Vicente.

8 — Posição remuneratória: Nos termos do artigo 38.º da LTFP e 
artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, por remissão do 
n.º 1, do artigo 18.º, da Lei n.º 7 -A/2016 de 30 de março, que aprovou 
o Orçamento de Estado para 2016, sendo a posição remuneratória de 
referência a 2.ª posição da categoria de Técnico Superior da carreira 
geral de Técnico Superior, nível 15 da tabela remuneratória única, a que 
corresponde o montante pecuniário de 1201,48 € (mil duzentos e um 
euros e quarenta e oito cêntimos), de acordo com o anexo I do artigo 
2.º do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, e da Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Os requisitos gerais constantes do artigo 17.º do anexo da 

LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela constitui-

ção, por convenção internacional ou por lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
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 indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9.2 — Outros requisitos:
a) Vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente 

constituído, nos termos de n.º 3 do artigo 30.º da LTFP;
b) Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 

encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal da Câmara Municipal de São Vicente idêntico 
ao posto de trabalho para cuja ocupação se publica o procedimento, 
conforme alínea l) do n.º 3 do 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;

9.3 — Habilitações literárias exigidas:
Licenciatura em Ciências da Informação e da Documentação.

10 — Forma, prazo e local de apresentação das candidaturas:
10.1 — Os documentos de apresentação obrigatória para efeitos de 

admissão ao procedimento ou avaliação, não podendo ser apresentados 
por via eletrónica, são os seguintes:

a) Formulário de candidatura ao procedimento concursal, de preen-
chimento obrigatório, disponível nos Serviços de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de São Vicente ou na página eletrónica da Câmara 
Municipal de São Vicente (www.cm -saovicente.pt);

b) Curriculum vitae, contendo os elementos obrigatórios a ponderar 
pelo júri, constantes do artigo 11.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, datado e assinado, acrescido dos documentos comprovativos da 
experiência profissional e da formação profissional ou especializada;

c) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem para efeitos 
de conferência dos requisitos, que comprove a natureza do vínculo de 
emprego público constituído, a carreira e categoria onde se encontra 
integrado e respetivo posicionamento remuneratório, a indicação da 
atribuição, competência ou atividade desenvolvida no serviço de afeta-
ção, assim como a respetiva avaliação de desempenho relativa ao último 
período, não superior a 3 ciclos avaliativos.

d) Cópia do certificado de habilitações literárias;
e) Cópia do documento comprovativo de identidade;


