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MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
Aviso (extrato) n.º 11826/2021
Sumário: Procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, para preenchimento de três postos de trabalho, na
categoria de técnico superior, da carreira de técnico superior.

Procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo, para preenchimento de 3 postos
de trabalho, na categoria de técnico superior, da carreira de técnico superior

Para efeitos do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 11.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, na sua atual redação, conjugado com o disposto no n.º 2, do artigo 33.º, da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, considerando o meu Despacho
de 10 de maio de 2021, que dá cumprimento ao deliberado pela Câmara Municipal, em reunião de
13 de agosto de 2019, conforme dispõem os artigos 4.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de
setembro, na sua atual redação, faz-se público que, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação integral na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), procedimento
concursal comum, para ocupação de 3 postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo (relação jurídica de emprego por tempo determinado),
previstos no Mapa de Pessoal do Município de Mortágua de 2021, a saber:
1 — Número de Postos de Trabalho:
Refª. A — 2 (dois) postos de trabalho para a categoria de Técnico Superior da carreira de
Técnico Superior (licenciatura em Professor Ensino Básico na Variante de Português e Inglês)
Ref.ª B — 1 (um) posto de trabalho para a Categoria de Técnico Superior da carreira de Técnico Superior (licenciatura em Professor Ensino Básico 1.º Ciclo).
2 — Caracterização dos postos de trabalho: Inseridos nos Serviços de Educação da Divisão
de Educação e Desenvolvimento Social, as atribuições e competências são as constantes no anexo
a que se refere o n.º 2, do artigo 88.º, da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
especificadas no Mapa de Pessoal de 2021, a saber:
Ref.ª A — Lecionar o Inglês aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico público, no âmbito das
atividades de enriquecimento, executar em cooperação com demais, dos projetos municipais, designadamente no âmbito do currículo local, atividades de apoio educativo, atividades de apoio à
família, outras atividades técnicas especializadas.
Ref.ª B — Ministrar a atividade lúdica-expressiva de Expressão Musical aos alunos do 1.º ciclo
do ensino básico público, no âmbito das atividades de enriquecimento, executar em cooperação
com demais, dos projetos municipais, designadamente no âmbito do currículo local, atividades de
apoio educativo, atividades de apoio à família, outras atividades técnicas especializadas.
3 — Local de trabalho: Área do Município de Mortágua.
4 — Nível habilitacional:
Ref.ª A — Nível habilitacional exigido — Licenciatura — Professor Ensino Básico na Variante
de Português e Inglês, não sendo permitida a substituição da habilitação exigida por formação ou
experiência profissional.
Outros requisitos — Especializações/competências adequadas ao desenvolvimento dos projetos municipais caracterizadores do posto de trabalho.
Ref.ª B — Nível habilitacional exigido — Licenciatura — Ensino Básico 1.º Ciclo, não sendo
permitida a substituição da habilitação exigida por formação ou experiência profissional.
Outros requisitos — Especializações/competências adequadas ao desenvolvimento dos projetos municipais caracterizadores do posto de trabalho.
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5 — Publicações:
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da mencionada Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, o presente procedimento concursal é publicitado:
a) Na 2.ª série do Diário da República, por extrato;
b) Na bolsa de emprego público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt, através do preenchimento de formulário próprio, contendo os elementos previstos no n.º 4 do artigo 11.º da referida
Portaria;
c) No sítio da internet da entidade, em www.cm-carregal.pt, por extrato disponível para consulta
a partir da data da publicação na BEP.
24 de maio de 2021. — O Presidente da Câmara, José Júlio Henriques Norte.
314284548
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Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202108/0227
Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Mortágua
Vínculo: CTFP a termo resolutivo certo
Duração: 12
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: 1205,08
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Refª. B - Ministrar a atividade lúdica-expressiva de Expressão Musical aos alunos
do 1.º ciclo do ensino básico público, no âmbito das atividades de
Caracterização do Posto de Trabalho: enriquecimento, executar em cooperação com demais, dos projetos
municipais, designadamente no âmbito do currículo local, atividades de apoio
educativo, atividades de apoio à família, outras atividades técnicas especializadas
Requisitos de Admissão
Nomeação definitiva
Nomeação transitória, por tempo determinável
Nomeação transitória, por tempo determinado
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
CTFP a termo resolutivo certo
CTFP a termo resolutivo incerto
Sem Relação Jurídica de Emprego Público
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Autorização dos membros do Governo Deliberação de Câmara de 13.08.2019, precedida de despacho de 10.05.2021
Artigo 30.º da LTFP:
Requisitos de Nacionalidade: Sim
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Professor Ensino Básico 1º. Ciclo
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Mortágua

1

Rua João Lopes de
Morais

Código Postal

Distrito

Concelho

3450153
MORTÁGUA

Viseu

Mortágua

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Câmara Municipal de Mortágua, Rua Dr. João Lopes de Morais, 3450-153
Mortágua
Contacto: 231927460
Data Publicitação: 2021-08-12
Data Limite: 2021-08-26
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: II Série DR, nº.121, de 24.06.2021, Aviso nº.11826/2021 e nº. 153, de
09.08.2021, Decl. Ret.
Texto Publicado em Jornal Oficial: Procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para preenchimento de 3 postos de
trabalho, na categoria de técnico superior, da carreira de técnico superior Para
efeitos do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 11.º, da Portaria n.º 125 A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, conjugado com o disposto no n.º
2, do artigo 33.º, da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na
sua atual redação, considerando o meu Despacho de 10 de maio de 2021, que
dá cumprimento ao deliberado pela Câmara Municipal, em reunião de 13 de
agosto de 2019, conforme dispõem os artigos 4.º e 9.º do Decreto -Lei n.º
209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, faz -se público que, encontra
-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação integral na
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), procedimento concursal comum,
para ocupação de 3 postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo (relação jurídica de emprego por
tempo determinado), previstos no Mapa de Pessoal do Município de Mortágua de
2021, a saber: 1 - Número de Postos de Trabalho: Refª. A – 2 (dois) postos de
trabalho para a categoria de Técnico Superior da carreira de Técnico Superior
(licenciatura em Professor Ensino Básico na Variante de Português e Inglês).
Ref.ª B —1 (um) posto de trabalho para a Categoria de Técnico Superior da
carreira de Técnico Superior (licenciatura em Professor Ensino Básico 1º. Ciclo).
2 - Caracterização dos postos de trabalho: Inseridos nos Serviços de Educação
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, as atribuições e
competências são as constantes no anexo a que se refere o n.º 2, do artigo
88.º, da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, especificadas no
Mapa de Pessoal de 2021, a saber: Ref.ª A — Lecionar o Inglês aos alunos do
1.º ciclo do ensino básico público, no âmbito das atividades de enriquecimento,
executar em cooperação com demais, dos projetos municipais, designadamente
no âmbito do currículo local, atividades de apoio educativo, atividades de apoio à
família, outras atividades técnicas especializadas. Ref.ª B — Ministrar a atividade
lúdica-expressiva de Expressão Musical aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico
público, no âmbito das atividades de enriquecimento, executar em cooperação
com demais, dos projetos municipais, designadamente no âmbito do currículo
local, atividades de apoio educativo, atividades de apoio à família, outras
atividades técnicas especializadas 3 - Local de trabalho: Área do Município de
Mortágua. 4 - O contrato a termo resolutivo certo, para efeitos do artigo 57.º da
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Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, será celebrado nos termos da alínea h) do n.º
1 do referido artigo e terá a duração de 1 ano, podendo eventualmente vir a ser
renovado nos termos da Lei. 5 - Prazo de validade: os procedimentos concursais
são válidos para preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos
previstos nos nºs 3 e 4 do art.º 30º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril,
alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. 6 - Posição
remuneratória de referência: O posicionamento remuneratório obedecerá ao
disposto no art.º 38.º da LTFP, sendo a posição remuneratória de referência a
2ª posição remuneratória da carreira/categoria de Técnico Superior
correspondente ao 15º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única
(TRU) - 1205,08 €. 7 - Requisitos de Admissão: Requisitos Gerais - Os previstos
no artigo 17.º da LTFP e que são os seguintes: a) Ter nacionalidade portuguesa,
quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei
especial; b) Ter 18 anos de idade completos; c) Não estar inibido do exercício de
funções públicas ou não interdito para o exercício daquelas que se propõe
desempenhar; d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício das funções; e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória. 7.1 - Os
candidatos devem reunir os referidos requisitos até à data limite de
apresentação das respetivas candidaturas. 8 - Para cumprimento do estabelecido
no nº 3 do artigo 30º da LTFP, o recrutamento inicia-se de entre trabalhadores
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida. 9 - 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 numero anterior, deverá
proceder-se ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego
publico público por tempo determinado ou sem relação jurídica de emprego
publico previamente estabelecida, nos termos do nº 4 do artigo 30º da LTFP, em
conjugação com a alínea g) do nº 4 do artigo 11º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de
janeiro. 10 - Não serão 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. 11 - Nível Habilitacional exigido: Refª. A –
Licenciatura em Professor Ensino Básico na Variante de Português e Inglês, não
sendo permitida a substituição da habilitação exigida por formação ou
experiência profissional. Outros requisitos - Especializações/competências
adequadas ao desenvolvimento dos projetos municipais caracterizadores do
posto de trabalho. Ref.ª B — Licenciatura em Professor Ensino Básico 1º. Ciclo,
não sendo permitida a substituição da habilitação exigida por formação ou
experiência profissional. Outros requisitos - Especializações/competências
adequadas ao desenvolvimento dos projetos municipais caracterizadores do
posto de trabalho. 12 - Consultas prévias: 12.1 - Para efeitos do estipulado no
n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual
redação, declara -se não estarem constituídas reservas de recrutamento no
Município de Mortágua, para ocupação de idêntico posto de trabalho. 12.2 - Para
efeitos do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, de
acordo com o despacho do Secretário de Estado da Administração Local datado
de 15/07/2014, «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». 12.3 - Ainda no âmbito do referido procedimento prévio de
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, o Município de
Mortágua consultou a CIM-RC, Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra, na qualidade de Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias
(EGRA), nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, tendo a
mesma informado que não se encontra constituída a entidade gestora de
requalificação no âmbito daquela CIM-RC, nem existe lista nominativa dos
trabalhadores que são colocados em situação de requalificação. 13 -Prazo,
formalização e apresentação das candidaturas: 13.1 - O prazo de entrega das
candidaturas é de 10 dias úteis a partir da publicação do presente aviso na BEP
(Bolsa de Emprego Público). 13.2 - As candidaturas deverão ser formalizadas
mediante preenchimento do formulário tipo, datado e assinado, disponível nos
serviços de Recursos Humanos e na página eletrónica desta Câmara Municipal,
em www.cm.mortagua.pt, pode ser entregue pessoalmente nos serviços
Administrativos da Divisão de Administração Geral e Finanças, a Câmara
Municipal, dentro do horário de atendimento, ou remetido pelo correio, com
aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado, para Município de
Mortágua, Rua Dr. João Lopes de Morais, 59, 3450-153 Mortágua. Não é
admitida a apresentação de candidaturas por via eletrónica em virtude da
Autarquia ainda não dispor de plataforma específica para o efeito e não aceites
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as candidaturas enviadas por correio eletrónico face à gestão criteriosa dos
riscos de segurança associados a este tipo de comunicação. 13.3 - O formulário
tipo é de uso obrigatório da candidatura, deve ser acompanhado da seguinte
documentação: a) Fotocópia legível do respetivo certificado, ou outro documento
idóneo, legalmente reconhecido para o efeito, das habilitações exigidas para o
presente procedimento concursal, sob pena de exclusão; b) Curriculum Vitae
detalhado e devidamente datado e assinado, do qual devem constar,
designadamente, as habilitações literárias e/ou profissionais, as funções
desempenhadas, bem como as atualmente exercidas, com indicação dos
respetivos períodos de duração, e atividades relevantes, assim como, a formação
profissional detida com indicação das ações de formação finalizadas indicando a
respetiva duração, datas de realização e entidades promotoras, juntando
comprovativos da formação e da experiência profissionais, sob pena de não
serem considerados. 13.4 - Os candidatos titulares de uma relação jurídica de
emprego publico, para além dos elementos acima indicados, deverão igualmente
apresentar declaração, devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo
organismo ou serviço público a que se encontra vinculado, da qual conste,
inequivocamente, a natureza do vinculo, carreira/categoria de que é titular, e o
respetivo tempo de serviço, bem como a descrição das atividades que executa
ou executou, a avaliação de desempenho (quantitativa e qualitativa) obtida no
último período avaliado, em que cumpriu ou executou atividades idênticas ao
posto de trabalho a concurso e, na sua ausência, o motivo que determinou tal
facto, bem como a posição remuneratória que detém. 13.5 - A não apresentação
dos documentos comprovativos dos requisitos de admissão, determina a
exclusão do procedimento concursal, nos termos da alínea a) do nº 8 do artigo
20.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. 14 - Métodos de seleção: Nos termos
previstos no n.º 6, do art.º 36.º da LTFP, no n.º 1 do artigo 5.º e n.º 1 do art.º
6.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, os métodos de seleção aplicável aos
candidatos identificados nos n.ºs 3 e 4, do art.º 30.º, da LTFP, serão os
seguintes: I. Método de seleção obrigatório: avaliação curricular (AC); II. Método
de seleção facultativo ou complementar: entrevista profissional de seleção (EPS).
14.1- Método de seleção obrigatório: Avaliação curricular (AC): visa analisar a
qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou
profissional, formação profissional, experiência profissional e avaliação de
desempenho. Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar,
nomeadamente os abaixo discriminados e será expressa numa escala de 0 a 20
valores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através
da média aritmética ponderada, em resultado da aplicação da seguinte fórmula:
AC= (HLx20%)+(FPx25%)+(EPx45%)+(ADx10%) Em que: HL - habilitações
literárias; FP – formação profissional; EP – experiência profissional; AD –
avaliação de desempenho. Para efeitos do previsto na alínea c) do nº 2 do artigo
8º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, no caso dos candidatos não possuírem
avaliação de desempenho, por razões que não lhe são imputáveis, a avaliação
curricular é efetuada da seguinte forma: AC=(HLx20%)+(FPx30%)+(EPx50%)
14.2 - Método de seleção facultativo: Entrevista Profissional de Seleção (EPS):
visa avaliar 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 de
relacionamento interpessoal, sendo considerados os seguintes parâmetros a
avaliar: qualificação e perfil para o lugar, motivação e interesse no despenho da
função, trabalho de equipa e cooperação, capacidade de comunicação e de
relacionamento interpessoal. A avaliação dos parâmetros a avaliar será pontuada
através dos níveis classificativos de elevado, bom, suficiente, reduzido e
insuficiente, a que correspondem as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores,
respetivamente. O resultado final é obtido através da média aritmética simples
das classificações dos parâmetros a avaliar. 15 - A Classificação final (CF) dos
candidatos que completem o procedimento, com aprovação em todos os
métodos de seleção aplicados, é efetuada de acordo com a escala classificativa
de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada, mediante a
aplicação da fórmula seguinte: CF= (AC x 60%)+(EPS x 40%) 16 - Em situação
de igualdade de valoração, serão aplicados os critérios de ordenação preferencial
previstos no artigo 27.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e
republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. 17 - Os métodos de
seleção serão aplicados num único momento, nos termos previstos no n.º 1 do
artigo 7.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. Não obstante, nos termos do n.º 2 do
referido artigo, o júri poder fasear a avaliação dos métodos de seleção, avaliando
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no método seguinte apenas os candidatos com aproveitamento obtido no
método anterior. 18 - São excluídos do procedimento os candidatos que tenham
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases não lhe
sendo aplicado o método ou fase seguintes, bem como os candidatos que a eles
não tenham comparecido ou deles tenham desistido. 19 - De e acordo com o
definido no n.º 1 do artigo 22.º da Portaria, os candidatos excluídos serão
notificados por uma das formas previstas no artigo 10.º da mesma Portaria, para
a realização da audiência dos interessados nos termos do Código do
Procedimento Administrativo. 20 - Os candidatos admitidos serão convocados,
através de notificação, do dia, hora e local para realização dos métodos de
seleção nos termos previstos no artigo 21.º da Portaria e por uma das formas
previstas no artigo 10.º da mesma Portaria. 21 - O Júri dos procedimentos Ref.
A e Refª. B: a composição do júri é a seguinte: - Presidente: Paulo Alexandre de
Oliveira, Vereador - Vogais Efetivos: Drª. Ana Cristina Lopes Gonçalves, Técnica
Superior (Serviço Social), designada para substituir a presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos; Drª. Maria Margarida de Matos Lourenço, Técnica
Superior (Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesas) - Vogais Suplentes: Drª.
Rosa Maria Serra Fernandes, Técnica Superior (Sociologia); Maria Teresa Xavier
Tomé Andrade Branquinho, Técnica Superior (Biblioteca e Documentação); 22 As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação
de cada um dos métodos a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de
valoração final do método, são facultadas aos candidatos sempre que solicitado.
23 - A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar
é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada nos Paços do
Município de Mortágua, em local visível e público e disponibilizada na página
eletrónica. 24 - A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e
excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção é notificada aos
candidatos para a realização da audiência prévia dos interessados, nos termos
do disposto no artigo 10.º e no número 1 do artigo 28.º da Portaria. A lista
unitária de ordenação final, após homologação, é publicada no sítio da internet
www.cm-mortagua.pt e na 2.ª série do Diário da República, com informação
sobre a sua publicação. 25 - Quota de emprego: é garantida a reserva de postos
de trabalho para candidatos portadores de deficiência com um grau de
incapacidade igual ou superior a 60 %, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro. 26 - Os candidatos devem declarar no formulário
da candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o
tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar nos processos
de seleção nos termos dos artigos 6º e 7º do diploma supramencionado. 27 Publicações: Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da mencionada
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, o presente procedimento concursal é
publicitado: a) Na 2.ª série do Diário da República, por extrato; b) Na bolsa de
emprego público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt, através do
preenchimento de formulário próprio, contendo os elementos previstos no n.º 4
do artigo 11.º da referida Portaria; c) No sítio da internet da entidade, em
www.cm-mortagua.pt, por extrato disponível para consulta a partir da data da
publicação na BEP. 28 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9º da
Constituição da República Portuguesa, 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 discriminação. 29 - Em tudo o que não esteja previsto no
presente aviso, aplicam-se as normas constantes da legislação atualmente em
vigor. 30 - Na tramitação do presente procedimento concursal serão cumpridas
as disposições constantes do RGPD - Regulamento Geral sobre Proteção de
Dados, relativamente ao tratamento de dados. 24 de maio de 2021, O
Presidente da Câmara, José Júlio Henriques Norte
Observações
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Alteração de Júri

Resultados

Questionário de Termino da Oferta
Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:
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Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202108/0226
Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Mortágua
Vínculo: CTFP a termo resolutivo certo
Duração: 12
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: 1205,08
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Refª. A - Lecionar o Inglês aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico público, no
âmbito das atividades de enriquecimento, executar em cooperação com demais,
dos projetos municipais, designadamente no âmbito do currículo local, atividades
Caracterização do Posto de Trabalho:
de apoio educativo, atividades de apoio à família, outras atividades técnicas
especializadas.
Requisitos de Admissão
Nomeação definitiva
Nomeação transitória, por tempo determinável
Nomeação transitória, por tempo determinado
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
CTFP a termo resolutivo certo
CTFP a termo resolutivo incerto
Sem Relação Jurídica de Emprego Público
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Autorização dos membros do Governo Deliberação da Câmara Municipal de 13.08.2019, precedida de despacho de
Artigo 30.º da LTFP: 10.05.2021
Requisitos de Nacionalidade: Sim
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Professor Ensino Básico na Variante de Português e Inglês
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

1

Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Mortágua

2

Rua João Lopes de
Morais

Código Postal

Distrito

Concelho

3450153
MORTÁGUA

Viseu

Mortágua

Total Postos de Trabalho: 2

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Câmara Municipal de Mortágua, Rua Dr. João Lopes de Morais, 3450 - 153
Mortágua
Contacto: 231927460
Data Publicitação: 2021-08-12
Data Limite: 2021-08-26
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: II Série DR, nº. 121, de 24.06.2021, Aviso 11826/2021 e nº. 153, de 9.08.2021,
Decl. Ret. 561/2021
Texto Publicado em Jornal Oficial: Procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, para preenchimento de 3 postos de
trabalho, na categoria de técnico superior, da carreira de técnico superior Para
efeitos do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 11.º, da Portaria n.º 125 A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, conjugado com o disposto no n.º
2, do artigo 33.º, da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na
sua atual redação, considerando o meu Despacho de 10 de maio de 2021, que
dá cumprimento ao deliberado pela Câmara Municipal, em reunião de 13 de
agosto de 2019, conforme dispõem os artigos 4.º e 9.º do Decreto -Lei n.º
209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, faz -se público que, encontra
-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação integral na
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), procedimento concursal comum,
para ocupação de 3 postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo (relação jurídica de emprego por
tempo determinado), previstos no Mapa de Pessoal do Município de Mortágua de
2021, a saber: 1 - Número de Postos de Trabalho: Refª. A – 2 (dois) postos de
trabalho para a categoria de Técnico Superior da carreira de Técnico Superior
(licenciatura em Professor Ensino Básico na Variante de Português e Inglês).
Ref.ª B —1 (um) posto de trabalho para a Categoria de Técnico Superior da
carreira de Técnico Superior (licenciatura em Professor Ensino Básico 1º. Ciclo).
2 - Caracterização dos postos de trabalho: Inseridos nos Serviços de Educação
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, as atribuições e
competências são as constantes no anexo a que se refere o n.º 2, do artigo
88.º, da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, especificadas no
Mapa de Pessoal de 2021, a saber: Ref.ª A — Lecionar o Inglês aos alunos do
1.º ciclo do ensino básico público, no âmbito das atividades de enriquecimento,
executar em cooperação com demais, dos projetos municipais, designadamente
no âmbito do currículo local, atividades de apoio educativo, atividades de apoio à
família, outras atividades técnicas especializadas. Ref.ª B — Ministrar a atividade
lúdica-expressiva de Expressão Musical aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico
público, no âmbito das atividades de enriquecimento, executar em cooperação
com demais, dos projetos municipais, designadamente no âmbito do currículo
local, atividades de apoio educativo, atividades de apoio à família, outras
atividades técnicas especializadas 3 - Local de trabalho: Área do Município de
Mortágua. 4 - O contrato a termo resolutivo certo, para efeitos do artigo 57.º da
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Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, será celebrado nos termos da alínea h) do n.º
1 do referido artigo e terá a duração de 1 ano, podendo eventualmente vir a ser
renovado nos termos da Lei. 5 - Prazo de validade: os procedimentos concursais
são válidos para preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos
previstos nos nºs 3 e 4 do art.º 30º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril,
alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. 6 - Posição
remuneratória de referência: O posicionamento remuneratório obedecerá ao
disposto no art.º 38.º da LTFP, sendo a posição remuneratória de referência a
2ª posição remuneratória da carreira/categoria de Técnico Superior
correspondente ao 15º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única
(TRU) - 1205,08 €. 7 - Requisitos de Admissão: Requisitos Gerais - Os previstos
no artigo 17.º da LTFP e que são os seguintes: a) Ter nacionalidade portuguesa,
quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei
especial; b) Ter 18 anos de idade completos; c) Não estar inibido do exercício de
funções públicas ou não interdito para o exercício daquelas que se propõe
desempenhar; d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício das funções; e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória. 7.1 - Os
candidatos devem reunir os referidos requisitos até à data limite de
apresentação das respetivas candidaturas. 8 - Para cumprimento do estabelecido
no nº 3 do artigo 30º da LTFP, o recrutamento inicia-se de entre trabalhadores
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida. 9 - 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 numero anterior, deverá
proceder-se ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego
publico público por tempo determinado ou sem relação jurídica de emprego
publico previamente estabelecida, nos termos do nº 4 do artigo 30º da LTFP, em
conjugação com a alínea g) do nº 4 do artigo 11º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de
janeiro. 10 - Não serão 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. 11 - Nível Habilitacional exigido: Refª. A –
Licenciatura em Professor Ensino Básico na Variante de Português e Inglês, não
sendo permitida a substituição da habilitação exigida por formação ou
experiência profissional. Outros requisitos - Especializações/competências
adequadas ao desenvolvimento dos projetos municipais caracterizadores do
posto de trabalho. Ref.ª B — Licenciatura em Professor Ensino Básico 1º. Ciclo,
não sendo permitida a substituição da habilitação exigida por formação ou
experiência profissional. Outros requisitos - Especializações/competências
adequadas ao desenvolvimento dos projetos municipais caracterizadores do
posto de trabalho. 12 - Consultas prévias: 12.1 - Para efeitos do estipulado no
n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual
redação, declara -se não estarem constituídas reservas de recrutamento no
Município de Mortágua, para ocupação de idêntico posto de trabalho. 12.2 - Para
efeitos do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, de
acordo com o despacho do Secretário de Estado da Administração Local datado
de 15/07/2014, «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». 12.3 - Ainda no âmbito do referido procedimento prévio de
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, o Município de
Mortágua consultou a CIM-RC, Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra, na qualidade de Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias
(EGRA), nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, tendo a
mesma informado que não se encontra constituída a entidade gestora de
requalificação no âmbito daquela CIM-RC, nem existe lista nominativa dos
trabalhadores que são colocados em situação de requalificação. 13 -Prazo,
formalização e apresentação das candidaturas: 13.1 - O prazo de entrega das
candidaturas é de 10 dias úteis a partir da publicação do presente aviso na BEP
(Bolsa de Emprego Público). 13.2 - As candidaturas deverão ser formalizadas
mediante preenchimento do formulário tipo, datado e assinado, disponível nos
serviços de Recursos Humanos e na página eletrónica desta Câmara Municipal,
em www.cm.mortagua.pt, pode ser entregue pessoalmente nos serviços
Administrativos da Divisão de Administração Geral e Finanças, a Câmara
Municipal, dentro do horário de atendimento, ou remetido pelo correio, com
aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado, para Município de
Mortágua, Rua Dr. João Lopes de Morais, 59, 3450-153 Mortágua. Não é
admitida a apresentação de candidaturas por via eletrónica em virtude da
Autarquia ainda não dispor de plataforma específica para o efeito e não aceites
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as candidaturas enviadas por correio eletrónico face à gestão criteriosa dos
riscos de segurança associados a este tipo de comunicação. 13.3 - O formulário
tipo é de uso obrigatório da candidatura, deve ser acompanhado da seguinte
documentação: a) Fotocópia legível do respetivo certificado, ou outro documento
idóneo, legalmente reconhecido para o efeito, das habilitações exigidas para o
presente procedimento concursal, sob pena de exclusão; b) Curriculum Vitae
detalhado e devidamente datado e assinado, do qual devem constar,
designadamente, as habilitações literárias e/ou profissionais, as funções
desempenhadas, bem como as atualmente exercidas, com indicação dos
respetivos períodos de duração, e atividades relevantes, assim como, a formação
profissional detida com indicação das ações de formação finalizadas indicando a
respetiva duração, datas de realização e entidades promotoras, juntando
comprovativos da formação e da experiência profissionais, sob pena de não
serem considerados. 13.4 - Os candidatos titulares de uma relação jurídica de
emprego publico, para além dos elementos acima indicados, deverão igualmente
apresentar declaração, devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo
organismo ou serviço público a que se encontra vinculado, da qual conste,
inequivocamente, a natureza do vinculo, carreira/categoria de que é titular, e o
respetivo tempo de serviço, bem como a descrição das atividades que executa
ou executou, a avaliação de desempenho (quantitativa e qualitativa) obtida no
último período avaliado, em que cumpriu ou executou atividades idênticas ao
posto de trabalho a concurso e, na sua ausência, o motivo que determinou tal
facto, bem como a posição remuneratória que detém. 13.5 - A não apresentação
dos documentos comprovativos dos requisitos de admissão, determina a
exclusão do procedimento concursal, nos termos da alínea a) do nº 8 do artigo
20.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. 14 - Métodos de seleção: Nos termos
previstos no n.º 6, do art.º 36.º da LTFP, no n.º 1 do artigo 5.º e n.º 1 do art.º
6.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, os métodos de seleção aplicável aos
candidatos identificados nos n.ºs 3 e 4, do art.º 30.º, da LTFP, serão os
seguintes: I. Método de seleção obrigatório: avaliação curricular (AC); II. Método
de seleção facultativo ou complementar: entrevista profissional de seleção (EPS).
14.1- Método de seleção obrigatório: Avaliação curricular (AC): visa analisar a
qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou
profissional, formação profissional, experiência profissional e avaliação de
desempenho. Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar,
nomeadamente os abaixo discriminados e será expressa numa escala de 0 a 20
valores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através
da média aritmética ponderada, em resultado da aplicação da seguinte fórmula:
AC= (HLx20%)+(FPx25%)+(EPx45%)+(ADx10%) Em que: HL - habilitações
literárias; FP – formação profissional; EP – experiência profissional; AD –
avaliação de desempenho. Para efeitos do previsto na alínea c) do nº 2 do artigo
8º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, no caso dos candidatos não possuírem
avaliação de desempenho, por razões que não lhe são imputáveis, a avaliação
curricular é efetuada da seguinte forma: AC=(HLx20%)+(FPx30%)+(EPx50%)
14.2 - Método de seleção facultativo: Entrevista Profissional de Seleção (EPS):
visa avaliar 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 de
relacionamento interpessoal, sendo considerados os seguintes parâmetros a
avaliar: qualificação e perfil para o lugar, motivação e interesse no despenho da
função, trabalho de equipa e cooperação, capacidade de comunicação e de
relacionamento interpessoal. A avaliação dos parâmetros a avaliar será pontuada
através dos níveis classificativos de elevado, bom, suficiente, reduzido e
insuficiente, a que correspondem as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores,
respetivamente. O resultado final é obtido através da média aritmética simples
das classificações dos parâmetros a avaliar. 15 - A Classificação final (CF) dos
candidatos que completem o procedimento, com aprovação em todos os
métodos de seleção aplicados, é efetuada de acordo com a escala classificativa
de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada, mediante a
aplicação da fórmula seguinte: CF= (AC x 60%)+(EPS x 40%) 16 - Em situação
de igualdade de valoração, serão aplicados os critérios de ordenação preferencial
previstos no artigo 27.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e
republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. 17 - Os métodos de
seleção serão aplicados num único momento, nos termos previstos no n.º 1 do
artigo 7.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. Não obstante, nos termos do n.º 2 do
referido artigo, o júri poder fasear a avaliação dos métodos de seleção, avaliando
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no método seguinte apenas os candidatos com aproveitamento obtido no
método anterior. 18 - São excluídos do procedimento os candidatos que tenham
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases não lhe
sendo aplicado o método ou fase seguintes, bem como os candidatos que a eles
não tenham comparecido ou deles tenham desistido. 19 - De e acordo com o
definido no n.º 1 do artigo 22.º da Portaria, os candidatos excluídos serão
notificados por uma das formas previstas no artigo 10.º da mesma Portaria, para
a realização da audiência dos interessados nos termos do Código do
Procedimento Administrativo. 20 - Os candidatos admitidos serão convocados,
através de notificação, do dia, hora e local para realização dos métodos de
seleção nos termos previstos no artigo 21.º da Portaria e por uma das formas
previstas no artigo 10.º da mesma Portaria. 21 - O Júri dos procedimentos Ref.
A e Refª. B: a composição do júri é a seguinte: - Presidente: Paulo Alexandre de
Oliveira, Vereador - Vogais Efetivos: Drª. Ana Cristina Lopes Gonçalves, Técnica
Superior (Serviço Social), designada para substituir a presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos; Drª. Maria Margarida de Matos Lourenço, Técnica
Superior (Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesas) - Vogais Suplentes: Drª.
Rosa Maria Serra Fernandes, Técnica Superior (Sociologia); Maria Teresa Xavier
Tomé Andrade Branquinho, Técnica Superior (Biblioteca e Documentação); 22 As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação
de cada um dos métodos a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de
valoração final do método, são facultadas aos candidatos sempre que solicitado.
23 - A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar
é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada nos Paços do
Município de Mortágua, em local visível e público e disponibilizada na página
eletrónica. 24 - A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e
excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção é notificada aos
candidatos para a realização da audiência prévia dos interessados, nos termos
do disposto no artigo 10.º e no número 1 do artigo 28.º da Portaria. A lista
unitária de ordenação final, após homologação, é publicada no sítio da internet
www.cm-mortagua.pt e na 2.ª série do Diário da República, com informação
sobre a sua publicação. 25 - Quota de emprego: é garantida a reserva de postos
de trabalho para candidatos portadores de deficiência com um grau de
incapacidade igual ou superior a 60 %, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro. 26 - Os candidatos devem declarar no formulário
da candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o
tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar nos processos
de seleção nos termos dos artigos 6º e 7º do diploma supramencionado. 27 Publicações: Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da mencionada
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, o presente procedimento concursal é
publicitado: a) Na 2.ª série do Diário da República, por extrato; b) Na bolsa de
emprego público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt, através do
preenchimento de formulário próprio, contendo os elementos previstos no n.º 4
do artigo 11.º da referida Portaria; c) No sítio da internet da entidade, em
www.cm-mortagua.pt, por extrato disponível para consulta a partir da data da
publicação na BEP. 28 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9º da
Constituição da República Portuguesa, 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 discriminação. 29 - Em tudo o que não esteja previsto no
presente aviso, aplicam-se as normas constantes da legislação atualmente em
vigor. 30 - Na tramitação do presente procedimento concursal serão cumpridas
as disposições constantes do RGPD - Regulamento Geral sobre Proteção de
Dados, relativamente ao tratamento de dados. 24 de maio de 2021, O
Presidente da Câmara, José Júlio Henriques Norte
Observações
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PARTE H

Diário da República, 2.ª série
N.º 153

9 de agosto de 2021

Pág. 310

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
Declaração de Retificação n.º 561/2021
Sumário: Retifica o Aviso (extrato) n.º 11826/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 121, a p. 374, de 24 de junho de 2021.

Procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo, para preenchimento
de 3 postos de trabalho, na categoria de técnico superior, da carreira de técnico superior

Para os devidos efeitos, torna-se público que o Aviso (extrato) n.º 11826/2021, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 121, a p. 374, de 24 de junho de 2021, saiu com incorreção, que
assim se retifica:
Onde se lê:
«2 — Caracterização dos postos de trabalho: Inseridos nos Serviços de Educação da Divisão
de Educação e Desenvolvimento Social»
deve ler-se:
«2 — Caracterização dos postos de trabalho: Inseridos no serviço de Educação, pertencente
à Divisão de Desenvolvimento Económico e Social»
Onde se lê, no ponto 5:
«c) No sítio da internet da entidade, em www.cm-carregal.pt, por extrato disponível para consulta a partir da data da publicação na BEP.»
deve ler-se:
«c) No sítio da internet da entidade, em www.cm-mortagua.pt, por extrato disponível para
consulta a partir da data da publicação na BEP.»
Assim, o procedimento concursal em referência encontra-se aberto pelo prazo de mais 10 dias
úteis, contados da data da publicação da presente retificação no Diário da República, ou na data
da publicação na Bolsa de Emprego Público, caso ocorra em momento posterior.
24 de junho de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng.º José Júlio Henriques Norte.
314376775

www.dre.pt

Recebido em _____/_____/______
Assinatura____________________
Município de Mortágua
Câmara Municipal de Mortágua

EXERCÍCIO DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADOS(AS)

___________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Código da publicitação do procedimento

Código de candidato(a)

A preencher pela entidade

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)

CANDIDATURA A:
Carreira ______________________Categoria_______________________________________________
Área de atividade _____________________________________________________________
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FASE DO PROCEDIMENTO A QUE SE REFEREM AS ALEGAÇÕES
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ALEGAÇÕES DO(A) CANDIDATO(A) NO ÂMBITO DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO:

Data
Assinatura
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_______________________________________________________________________

DECISÃO DO JÚRI

Deferimento

Indeferimento

⃣
⃣

Fundamentação da decisão

Mortágua ____ de ___________________ de 2021.
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O Júri
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA A PROCEDIMENTO CONCURSAL
_______________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Código da publicitação do procedimento

Código de candidato

CARATERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO
Carreira _____________________________Categoria______________________________
Área de atividade ___________________________________________________________
RJEP por tempo indeterminado
RJEP por tempo determinado
RJEP por tempo determinável
1. DADOS PESSOAIS

Nome Completo:

Data de nascimento:

Sexo:

Nacionalidade:

Nº de Identificação Civil:
Nº de Identificação Fiscal:
Morada:

Código Postal:

Localidade:

Concelho de residência:

Telefone:

Telemóvel:

Endereço eletrónico:

E-mail: mortagua@cm-mortagua.pt
Endereço postal: Rua Dr. João Lopes de Morais, 3450 – 153 Mortágua
Tel: 231927460
Fax: 231927469

Masculino

Feminino

Município de Mortágua
Câmara Municipal de Mortágua

2. NÍVEL HABILITACIONAL
Assinale o quadrado apropriado:
01

Menos de 4 anos de
escolaridade

08 Bacharelato

02

4 anos de escolaridade
(1.º ciclo do ensino básico)

09 Licenciatura

03

6 anos de escolaridade
(2.º ciclo do ensino básico)

10 Pós-graduação

04

9.º ano (3.º ciclo do ensino
básico)

11 Mestrado

05 11.º ano

12 Doutoramento

06 12.º ano (ensino secundário)

13

07

Curso tecnológico /profissional/
outros (nível III)*

Curso de especialização
tecnológica

99 Habilitação ignorada

* Nível III : Nível de qualificação da formação (c/ equivalência ao ensino secundário)

2.1 Identifique o curso e /ou área de formação:

Código HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
2.2 Indique cursos de pós – graduação, mestrado ou doutoramento:

3. SITUAÇÃO JURÍDICO/ FUNCIONAL DO TRABALHADOR
3.1 Titular de relação jurídica de emprego público?

Sim

Não

3.2 Em caso negativo passe diretamente ao ponto 4. deste formulário.
Em caso afirmativo, especifique qual a sua situação:
Definitiva
3.2.1 Nomeação

Transitória por tempo determinado
Transitória por tempo determinável
Tempo indeterminado

3.2.2 Contrato

Tempo determinado
Tempo determinável
Em exercício de funções

3.2.3 Situação atual

Em licença
Em SME
Outra

E-mail: mortagua@cm-mortagua.pt
Endereço postal: Rua Dr. João Lopes de Morais, 3450 – 153 Mortágua
Tel: 231927460
Fax: 231927469

Município de Mortágua
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3.2.4 Órgão ou serviço onde exerce ou por último exerceu funções:

3.2.5 Carreira e categoria detidas, bem como o posicionamento remuneratório:

3.2.6 Atividade exercida ou que por último exerceu no órgão ou serviço:

3.2.7 Avaliação de desempenho (últimos três anos):
Ano

Menção quantitativa

Ano

Menção quantitativa

Ano

Menção quantitativa

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FUNÇÕES EXERCIDAS
4.1 Funções exercidas, diretamente relacionadas com o posto de trabalho a que se
candidata:
Funções

4.2 Outras funções e atividades exercidas:

E-mail: mortagua@cm-mortagua.pt
Endereço postal: Rua Dr. João Lopes de Morais, 3450 – 153 Mortágua
Tel: 231927460
Fax: 231927469

Data

Data
Início

Início

Fim
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5. FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA
HABILITACIONAL EXIGIDO

PROFISSIONAL

SUBSTITUTIVA

DO

NÍVEL

5.1 No caso de a publicitação permitir a candidatura sem o grau académico exigido,
indique a formação ou experiência profissional substitutiva.

6. OPÇÃO POR MÉTODOS DE SELEÇÃO
Se é titular da categoria e se encontra a exercer funções idênticas às do (s) posto (s) de
trabalho publicitado (s) ou, encontrando-se em SME, as exerceu por último e pretende
usar da prerrogativa de afastamento dos métodos de seleção obrigatórios, nos termos
do n.º3 do artigo 36.º da LGTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
assinale a seguinte declaração:

“Declaro que afasto os métodos de seleção obrigatórios, Avaliação curricular e
Entrevista de Avaliação de Competências, e opto pelos métodos Prova de
Conhecimentos e Avaliação Psicológica”.

7. REQUISITOS DE ADMISSÃO

“ Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 17.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho”.

E-mail: mortagua@cm-mortagua.pt
Endereço postal: Rua Dr. João Lopes de Morais, 3450 – 153 Mortágua
Tel: 231927460
Fax: 231927469

Sim

Não
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8. NECESSIDADES ESPECIAIS
8.1 Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de incapacidade, indique
se necessita de meios / condições especiais para a realização dos métodos de seleção.

9. DECLARAÇÃO (alínea g), nº 1 do artigo 19.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril“

“Declaro que são verdadeiras as informações e os factos constantes do formulário
e da candidatura”.

Localidade:

Data:

Assinatura

Documentos que anexa à candidatura:

Currículo

Outros:

Certificado de habilitações
Comprovativos de formação
(Quantidade ____ )
Declaração a que se refere ii),
alínea d), do nº1 artigo 19.º
da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril. (*)

(*) Relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, quando exista, bem como da carreira e categoria de que
seja titular, da atividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce funções.

RGPD
O Município de Mortágua cumpre integralmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados no que concerne à recolha e
tratamento dos mesmos. Todos os dados recolhidos destinam-se exclusivamente aos fins para os quais foram solicitados.
Tomei conhecimento e concordo

Data______/______/________

Assinatura _____________________________________________________________________________________________
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