Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201912/0225
Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Matosinhos
Vínculo: CTFP por tempo indeterminado
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: 1201,48€
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
1 técnico superior (licenciatura em Engenharia Civil), para o Departamento de
Proteção Civil: apoiar e esclarecer sobre o cumprimento das condições de
segurança contra incêndios em edifícios; assegurar o bom funcionamento dos
hidrantes (marcos de incêndio ou bocas de incêndio) na cidade, incluindo a
atualização permanente do seu cadastro e registo; analisar medidas de
autoproteção para eventos; efetuar ações de fiscalização na sua área territorial,
Caracterização do Posto de Trabalho: quanto às utilizações-tipo I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII da 1.ª categoria
de risco e que são edifícios do tipo habitacionais, estacionamentos,
administrativos, espetáculos e reuniões públicas, hoteleiros e restauração,
comerciais e gares de transportes, desportivos e de lazer, museus e galerias de
arte, bibliotecas e arquivos, industriais, oficinas e armazéns; elaborar projetos de
SCIE e medidas de autoproteção para todos os edifícios municipais; apoiar a
elaboração de projetos de SCIE e medidas de autoproteção.
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 Por deliberação da Câmara Municipal, em reunião ordinária de 30 de julho de
Artigo 30.º da LTFP: 2019
Requisitos de Nacionalidade: Sim
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Engenharia Civil.
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Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Tecnologias

Civil

Engenharia Civil

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Matosinhos

1

Av. D. Afonso
Henriques

Código Postal

Distrito

Concelho

4450510
MATOSINHOS

Porto

Matosinhos

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Formulário eletrónico:
https://www.cmmatosinhos.pt/p/concursosativosdepessoal
Contacto: 229390900
Data Publicitação: 2019-12-09
Data Limite: 2019-12-23
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Aviso(extrato), n.º19642/2019, publicado no diário da república, 2ª série,
n.º235, parte H, de 6/12
Texto Publicado em Jornal Oficial: Dr.ª Luísa Maria Neves Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de
Matosinhos, faz público que: 1. Por deliberação da Câmara Municipal, em
reunião ordinária de 30 de julho de 2019 conforme previsto nos artigos 4º e 9º
do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, que aqui se transcreve, por
extrato, deliberou, por unanimidade: “aprovar a abertura do procedimento
concursal para: 1 técnico superior (licenciatura em Engenharia Civil), para o
Departamento de Proteção Civil…”, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 30.º
e artigo 33º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.
º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com os artigos 3.º, 5.º e 11.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 2. Consultada a Entidade Gestora da
Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA), para o Município de Matosinhos,
em cumprimento do disposto nos art.º 16.º e art.º 16.º-A do Decreto-Lei n.º
209/2009, de 3 de dezembro, foi prestada a seguinte informação: “AMP não
constituiu a EGRA para os seus municípios, devendo ser aplicado o regime
subsidiário previsto no artigo 16º-A do DL 209/2009, alterado pela Lei 80/2013,
de acordo com a informação da DGAL e homologado pelo Senhor Secretário de
Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014.” 3. Pelo exposto,
encontram-se abertos procedimentos concursais comuns para contratação por
tempo indeterminado, com vista ao preenchimento dos seguintes postos de
trabalho: 1 técnico superior (licenciatura em Engenharia Civil), para o
Departamento de Proteção Civil e 4. Âmbito do recrutamento: em cumprimento
do estabelecido no n.º 4 do artigo 30.º e artigo 33º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual
redação, e respetivo despacho n.º 4/2019, conforme aviso n.º 2177/2019
publicado em diário da república, 2.ª série, n.º 27, de 7 fevereiro de 2019 o
recrutamento é aberto a candidatos com ou sem vínculo de emprego público. 5.
Caracterização dos postos de trabalho, em conformidade com o estabelecido no
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mapa de pessoal aprovado: 1 técnico superior (licenciatura em Engenharia Civil),
para o Departamento de Proteção Civil: apoiar e esclarecer sobre o cumprimento
das condições de segurança contra incêndios em edifícios; assegurar o bom
funcionamento dos hidrantes (marcos de incêndio ou bocas de incêndio) na
cidade, incluindo a atualização permanente do seu cadastro e registo; analisar
medidas de autoproteção para eventos; efetuar ações de fiscalização na sua
área territorial, quanto às utilizações-tipo I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII
da 1.ª categoria de risco e que são edifícios do tipo habitacionais,
estacionamentos, administrativos, espetáculos e reuniões públicas, hoteleiros e
restauração, comerciais e gares de transportes, desportivos e de lazer, museus e
galerias de arte, bibliotecas e arquivos, industriais, oficinas e armazéns; elaborar
projetos de SCIE e medidas de autoproteção para todos os edifícios municipais;
apoiar a elaboração de projetos de SCIE e medidas de autoproteção. 5.1 Local
de trabalho: as funções serão exercidas na área do município de Matosinhos. 6.
Requisitos de admissão: os previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho: a)
Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, Convenção
internacional ou 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. 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 do órgão ou serviço
idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.
6.1 Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profissional:
Licenciatura em Engenharia Civil. 6.2 Requisitos legais especialmente previstos
para a titularidade da categoria: apenas poderá ser candidato ao procedimento
quem seja titular do nível habilitacional. Os candidatos possuidores de
habilitações literárias obtidas em país estrangeiro, sob pena de exclusão,
deverão apresentar, em simultâneo, documento comprovativo das suas
habilitações correspondente ao reconhecimento das habilitações estrangeiras
previstas pela legislação portuguesa aplicável. 6.3 Os candidatos devem reunir
os requisitos referidos até à data limite de apresentação das respetivas
candidaturas. 7. Prazo e forma de apresentação da candidatura: as candidaturas
serão apresentadas no prazo de 10 dias úteis contados da data da publicação do
presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), em suporte de eletrónico,
através do preenchimento de formulário disponível na página eletrónica da
Autarquia, https://www.cm-matosinhos.pt/p/concursosativosdepessoal. 7.1 A
candidatura deverá ser acompanhada com os seguintes documentos, sob pena
de exclusão: fotocópias, de certificado de habilitações literárias; identificação dos
dados do bilhete de identidade/Cartão de Cidadão (atualizados), ou cópia do
documento (se preferir); número de identificação fiscal e currículo vitae, que não
exceda três folhas A4 datilografadas e, se for o caso, declaração atualizada
emitida pelo serviço público a que se encontra vinculado, em que conste a
natureza da relação jurídica de emprego público, a carreira/categoria em que se
encontra inserido, posição remuneratória que detém à presente data, atividade
que executa e órgão ou serviço onde exerce funções, as menções de
desempenho obtidas nos últimos três anos e descrição do posto de trabalho que
atualmente ocupa. Os trabalhadores do Município de Matosinhos não precisam
de apresentar a declaração emitida pelo serviço público. 7.2 No caso de
candidatos com deficiência, devem declarar no formulário, sob compromisso de
honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, e anexar fotocópia
de atestado médico de incapacidade, passado pela Administração Regional de
Saúde, para os candidatos portadores de deficiência igual ou superior a 60%.
7.3 Local e endereço eletrónico onde deve ser apresentada a candidatura: As
candidaturas deverão ser apresentadas em suporte eletrónico, através do
preenchimento de formulário disponível na página eletrónica da Autarquia,
https://www.cm-matosinhos.pt/p/concursosativosdepessoal. 8 — Métodos de
Seleção — Os Métodos de Seleção a utilizar serão: a) Provas de conhecimentos,
destinadas a avaliarem se, e em que medida, os candidatos dispõem das
competências técnicas necessárias ao exercício da função. A Prova de
Conhecimentos será escrita, de realização individual, de natureza teórica,
específica, sem consulta e efetuada em suporte de papel, e pode ser composta
por questões de desenvolvimento, questões de escolha múltipla e de questões
diretas, terá a duração de 1 hora (uma única fase). A prova de conhecimentos
será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas e
versará sobre a legislação/bibliografia/temáticas abaixo descritas, e às quais
deverão ser consideradas todas as atualizações e alterações que, entretanto,
venham a ser efetuadas à legislação indicada no presente aviso até à data da
realização da prova de conhecimentos: Legislação geral: Decreto-Lei n.º 4/2015,
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de 7 de janeiro - Código do Procedimento Administrativo, na sua redação atual;
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril - Modernização Administrativa, na sua
redação atual; Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, na sua redação atual; Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro Código do Trabalho, na sua redação atual; Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro Regime Jurídico das Autarquias Locais, na sua redação atual; Lei n.º 66-B/2007,
de 28 de dezembro - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho
na Administração Pública, na sua redação atual; Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro
- Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração
Central, Regional e Local do Estado, na sua redação atual; Lei n.º 49/2012, de
29 de agosto - adapta à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, na
sua redação atual; Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto - Regime Jurídico da
Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, na sua redação atual.
Legislação e/ou bibliografia específica: Decreto-Lei n.º 220/2008 de 11 de
novembro - Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios; Decreto
-Lei n.º 224/2015 de 9 de outubro - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
220/2008, de 12 de novembro; Decreto-Lei nº 95/2019 de 18 de julho – Procede
à alteração do art.º 14º-A do Decreto-Lei n.º 220/ 2008 de 12 de novembro;
Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro - Regulamento Técnico de Segurança
contra Incêndio em Edifícios; Portaria n.º 773/2009 de 21 de julho Procedimento de registo, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil,
das entidades que exerçam a atividade de comercialização, instalação e ou
manutenção de produtos e equipamentos de segurança contra incêndio em
edifícios; Despacho n.º 10738/2011 de 30 de agosto - Regulamento para
acreditação dos técnicos responsáveis pela comercialização, instalação e
manutenção de produtos e equipamentos de Segurança Contra Incêndio em
Edifícios; Portaria n.º 64/2009 de 22 de janeiro - Regime de credenciação de
entidades pela ANEPC para a emissão de pareceres, realização de vistorias e de
inspeções das condições de segurança contra incêndio em edifícios; Portaria n.º
136/ 2011 de 5 de abril - Primeira alteração à Portaria n.º 64/2009, de 22 de
Janeiro, que estabelece o regime de credenciação de entidades para a emissão
de pareceres, realização de vistorias e de inspeções das condições de segurança
contra incêndios em edifícios (SCIE); Portaria n.º 1054/2009 de 16 de setembro
- Taxas a cobrar pelos serviços de segurança contra incêndio em edifícios
prestados pela ANEPC; Despacho n.º 3457/2019 de 28 de março - Atualiza o
valor das taxas a cobrar pelos serviços de segurança contra incêndio em edifícios
prestados pela ANEPC; Despacho n.º 2074/2009 de 15 de janeiro - Critérios
técnicos para determinação da densidade de carga de incêndio modificada;
Portaria n.º 610/2009 de 8 de junho - Regulamenta o funcionamento do sistema
informático previsto no n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12
de novembro; Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 319/2018 de 10 de julho Declara inconstitucionais, com força obrigatória geral, as normas dos n.os 1 a 3
do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro [regime jurídico
em matéria de segurança contra incêndio em edifícios (SCIE)], tanto na redação
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de outubro, quanto na
sua versão originária; Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2018 de 20 de
fevereiro - Determina um conjunto de iniciativas sobre a divulgação, verificação
e cumprimento do regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios; Lei
nº 62/2018 de 22 de agosto - regime jurídico da exploração dos
estabelecimentos de alojamento local; Portaria n.º 59/2015 de 2 de março condições de organização, funcionamento e instalação de estabelecimentos
residenciais destinados a pessoas com deficiência e incapacidade, designados
por lar residencial e residência autónoma; Decreto-Lei n.º 33/2014 de 4 de
março - procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de
março, que define o regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização
dos estabelecimentos de apoio social geridos por entidades privadas,
estabelecendo o respetivo regime contraordenacional; Despacho Normativo nº
28/2006 de 3 de maio - regulamento das condições de organização, instalação e
funcionamento das estruturas residenciais para pessoas com deficiência; Decreto
-Lei nº 86/2012 de 10 de abril - regula a instalação e o funcionamento dos
recintos com diversões aquáticas; Decreto-Lei nº 139/2002 de 17 de maio Regulamento de Segurança dos Estabelecimentos de Fabrico ou de
Armazenagem de Produtos Explosivos; Portaria nº 460/2001 de 8 de maio Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de Gases de
Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade até 200 m3 por Recipiente; Portaria
nº 131/2002 de 9 de fevereiro - Regulamento de construção e exploração de
postos de abastecimento de combustíveis; Decreto-Lei nº 217/2012 de 9 de
outubro - altera o Decreto-Lei nº 267/2002 - procedimentos e competências
para efeitos de licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de
produtos do petróleo; instalações de abastecimento de combustíveis líquidos e
gasosos derivados do petróleo, adiante designadas por postos de abastecimento
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de combustíveis Decreto Regulamentar n.º 5/2019 de 27 de setembro - Fixação
dos conceitos técnicos atualizados nos domínios do ordenamento do território e
do urbanismo; Lei de Bases da Proteção Civil; Lei n.º 27/2006, de 3 de julho
(Alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei n.º
80/2015, de 3 de agosto, que republica o diploma); Sistema Integrado de
Operações de Proteção e Socorro; Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio
(Sistema criado pelo Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro); Orgânica do Ministério da
Administração Interna; Decreto-Lei n.º 126-B/2011, de 29 de dezembro
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º
161-A/2013, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 112/2014, de 11 de
julho); Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: Decreto
-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril. Até à entrada em funcionamento das novas
estruturas operacionais, mantêm-se as previstas nos artigos 18.º e 20.º do
Decreto-Lei n.º 73/2013 de 31 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 163/2014, de 31 de outubro. Até à aprovação da portaria a que se refere o
artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, mantém-se a estrutura nuclear
estabelecida no âmbito do Decreto-Lei n.º 73/2013 de 31 de maio, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro; Organização dos
Serviços Municipais de Proteção Civil Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro;
Regulamento de Funcionamento dos Centros de Coordenação Operacional
Declaração n.º 344/2008; Critérios e Normas técnicas para a Elaboração de
Planos de Emergência de Proteção Civil Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho.
b) Avaliação psicológica destinada a avaliar se, através de técnicas de natureza
psicológica, aptidões, características de personalidade e competências
comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico de adaptação às
exigências do posto de trabalho a ocupar, podendo comportar uma ou mais
fases, tendo como referência o perfil de competências previamente definido. A
avaliação psicológica será valorada em cada fase intermédia do método, através
das menções classificativas de Apto e Não Apto; Na última fase do método, para
os candidatos que o tenham completado, através dos seguintes níveis
classificativos e respetiva classificação: Elevado – 20,00 valores; Bom – 16,00
valores; Suficiente – 12,00 valores; Reduzido – 8,00 valores e Insuficiente – 4,00
valores. c) Entrevista Profissional de Seleção – Terá a duração aproximada de 20
minutos e visa avaliar, de uma forma objetiva e sistemática, 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. A Entrevista Profissional é avaliada segundo os níveis classificativos
e respetiva classificação: Elevado – 20 valores; Bom – 16 valores; Suficiente –
12 valores; Reduzido – 8 valores e Insuficiente – 4 valores. O resultado final da
entrevista profissional é obtido através da média aritmética simples das
classificações dos parâmetros a avaliar. Cada um dos métodos utilizados é
eliminatório pela ordem enunciada e será excluído o candidato que obtenha uma
valoração inferior a 9,50 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo
aplicado o método ou fase seguinte. A ordenação final dos candidatos que
completem o procedimento será efetuada numa escala de 0 a 20 valores e
resultará da ponderação da seguinte fórmula: OF = PC (40%) + AP (30%) +
EPS (30%) Em que: OF – Ordenação Final PC – Prova de Conhecimentos AP –
Avaliação Psicológica EPS – Entrevista Profissional de Seleção (método
complementar) 8.1 Opção por métodos de seleção nos termos do n.º 2 do artigo
36.º da LTFP: exceto quando afastados, por escrito, pelos candidatos que,
estejam a cumprir ou executar a atribuição, competência ou atividade
caracterizadoras do posto de trabalho em causa ou, tratando-se de candidatos
colocados em situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham
desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade caracterizadoras dos
postos de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado, os
métodos de seleção a utilizar no seu recrutamento são os seguintes: a)
Avaliação curricular, visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente
a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da
experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e
avaliação de desempenho obtida. A avaliação curricular será expressa numa
escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas e resultará da média
aritmética ponderada das classificações obtidas nos seguintes parâmetros: HAB
– Habilitação académica: onde se pondera a titularidade de grau académico ou
nível de qualificação certificado pelas entidades competentes: Habilitações
académicas de grau exigido à candidatura – 18 valores; Habilitações académicas
de grau superior exigido à candidatura – 20 valores. Formação profissional: O
fator formação profissional (FP) tem a seguinte pontuação: Nenhuma unidade de
crédito: 8 valores; De 1 a 6 unidades de crédito: 10 valores; De 7 a 14 unidades
de crédito: 12 valores; De 15 a 20 unidades de crédito: 14 valores; De 21 a 25
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unidades de crédito: 16 valores; Mais de 25 unidades de crédito: 20 valores. As
ações de formação são convertidas em unidades de crédito de acordo com a
tabela seguinte: Ações de formação Unidades de crédito 1,2 dias 1 3,4 dias 2 5
dias 3 > 5 dias 4 Para efeitos do cálculo do fator formação profissional (FP)
apenas relevam os cursos e ações de formação frequentados adequadas às
funções a exercer, não podendo a pontuação total a atribuir neste fator ser
superior a 20 valores. Apenas serão consideradas as ações de formação
comprovadas através de cópia do respetivo certificado, comprovadas através de
cópia do respetivo certificado que indique o número de horas ou de dias de
duração da ação e a data de realização da mesma. Sempre que do respetivo
certificado não conste o número de horas de duração da formação, considerar-se
-á que cada dia de formação é equivalente a 7 horas e cada semana a 5 dias.
Experiência Profissional (EP), onde se pretende determinar a qualificação dos
candidatos para o posto de trabalho em causa, ou seja, o grau de adequação
entre funções/atividades já exercidas e as atividades caraterizadoras do posto de
trabalho a preencher. Será ponderada da seguinte forma: Menos de um ano – 8
valores; Entre um e dois anos – 10 valores; Entre três e quatro anos – 12
valores; Entre cinco e seis anos – 14 valores; Entre sete e oito anos – 16
valores; Entre nove e dez anos – 18 valores; Mais de dez anos – 20 valores. No
caso de ultrapassar um período, cai no imediatamente seguinte. Para a análise
da experiência profissional apenas será levado em conta o período de tempo em
que os candidatos exerceram funções adequadas às tarefas a exercer e deverá
ser devidamente comprovada. Avaliação de Desempenho (AD), devidamente
comprovada, em que se pondera a avaliação relativa ao último período não
superior a 3 anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição,
competência ou atividade idênticas à do posto de trabalho a ocupar e será
ponderada, através da respetiva média, da seguinte forma: 4,5 a 5 - Excelente /
4 a 5 - Mérito Excelente – 20 valores; 4 a 4,4 - Muito Bom / 4 a 5 - Desempenho
Relevante – 16 valores; 3 a 3,9 Bom / 2 a 3,999 Desempenho Adequado – 12
valores; 1 a 1,9 – Insuficiente ou 2 a 2,9 – Necessita de Desenvolvimento / 1 a
1,999 - Desempenho Inadequado – 8 valores. Para os candidatos que não
possuam avaliação de desempenho relativa ao período a considerar, será
atribuída a nota de 12 valores. Avaliação Curricular será ponderada da seguinte
forma: AC = HAB (15%) + FP(30%) + EP(30%) + AD(25%) em que: AC =
Avaliação Curricular HAB = Habilitação Académica FP = Formação Profissional EP
= Experiência Profissional AD = Avaliação de Desempenho b) Entrevista de
Avaliação de Competências – Visa obter através de uma relação interpessoal,
informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com
as competências consideradas essenciais para o exercício da função. A Entrevista
de Avaliação de Competências é avaliada segundo os níveis classificativos e
respetiva classificação: Elevado – 20 valores; Bom – 16 valores; Suficiente – 12
valores; Reduzido – 8 valores e Insuficiente – 4 valores. c) Entrevista Profissional
de Seleção – Terá a duração aproximada de 20 minutos e visa avaliar, de uma
forma objetiva e sistemática, 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. A Entrevista
Profissional é avaliada segundo os níveis classificativos e respetiva classificação:
Elevado – 20 valores; Bom – 16 valores; Suficiente – 12 valores; Reduzido – 8
valores e Insuficiente – 4 valores. O resultado final da entrevista profissional é
obtido através da média aritmética simples das classificações dos parâmetros a
avaliar. Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem enunciada e
será excluído o candidato que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores num
dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase seguinte. A
ordenação final dos candidatos que completem o procedimento será efetuada
numa escala de 0 a 20 valores e resultará da ponderação da seguinte fórmula:
OF = AC (40%) + EAC (30%) + EPS (30%) Em que: OF – Ordenação Final AC –
Avaliação Curricular EAC – Entrevista de Avaliação de Competências EPS –
Entrevista Profissional de Seleção (método complementar) 8.2 Por razões de
celeridade, uma vez que o recrutamento é urgente, será faseada a utilização dos
métodos de seleção, da seguinte forma: aplicação do segundo método de
seleção (Avaliação Psicológica ou Entrevista de Avaliação de Competências), e do
terceiro método de seleção (Entrevista Profissional de Seleção), apenas a parte
dos candidatos aprovados no método anterior, a convocar por tranches
sucessivas de candidatos, por ordem decrescente de classificação, respeitando a
prioridade legal até à satisfação das necessidades dos serviços. 8.3 Em caso
excecional, devidamente fundamentado, se o número de candidato/a(s) for
demasiado elevado que a utilização dos métodos de seleção acima se torne
impraticável, poderá ser utilizado apenas o método de avaliação curricular/prova
de conhecimentos, conforme nº 5 do art.º 36.º da LTFP. 9. Composição do Júri:
Presidente - Superintendente António Salgado Rosa, diretor municipal do
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Gabinete de Segurança e Proteção Civil; Vogais efetivos – Dr.ª Susana
Gonçalves, chefe de divisão de Proteção Civil e Dr.ª Cristina Andrade, diretora de
departamento de Recursos Humanos; Vogais suplentes – Dr.ª Paula Bandeiras,
diretora do departamento de Polícia Municipal e Fiscalização e Dr. Romeu
Rodrigues, dirigente de 3º grau da Unidade de Gestão de Carreiras.
Observações

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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