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UniSo das Freguesias de Sao Miguet, Santa Euf6mia e Rabagat
AVISO

Procedimento concursat comum de car6ter urgente para regutarizagao extraordin6ria de vincuto
prec6rio, ocupando 1 (um) posto de trabatho na modatidade de vincuto de emprego p6btico por
tempo indeterminado

1 ' Torna'se pibtico que, nos termos e para os efeitos conjugados na Lei n.. 112/2017, de 29 de
dezembro, se encontra aberto, peto prazo de 10 (dez) dias [teis, contados da data da pubticagao do
presente aviso na Botsa de Emprego Pibtico e na p6gina etetr6nica desta Unido de Freguesias,
procedimento concursat comum de car6ter urgente para regutarizagdo de vincuto prec6rio,
estando .l
(um) posto de trabatho previstos e n6o ocupados no Mapa de Pessoal da Unido das Freguesias
de Sao
Miguet, Santa Euf6mia e Rabagat para o ano de 2018, para constituigdo de retagdo juridica de
emprego ptltbtico no regime de contrato de trabatho em fung6es pfbticas por tempo indeterminado.
Nos termos do n.o 1 do artigo 5o da Lei n.o 112/2017, de 79 de dezembro, apenas podem ser
opositores ao procedimento concursat quem tenha exercido fung6es nesta Uni6o de Freguesias no
periodo entre 1 de janeiro a 4 de maio de 2017, fungdes essas, reconhecidas como necessidades
permanentes sem vincuto adequado e para as fung6es por estes exercidas, correspondentes
aos

postos de trabatho a concurso.

2'Legistag5o aptic6vel ao presente procedimento concursat: Lei n.o 112/2017, de2g de dezembro,
Lei Gera[ doTrabatho em FunE6es PrirbLicas (LTFP), aprovada em anexo A Lei n.o 35/2014, de 20 de
junho e alterada petas Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto,lg/2016, de 20 de junho,
42/2016, de 2g
de dezembro,2512017, de 30 de maio, 7012017, de 14 de agosto, e 13/2017, de 16 de agosto;
Portaria n.o 83-A/2009, de 22 de janeiro, atterada e repubticada peta Portaria n.o 145-A12011, de
6
de abrit.

3 - Prazo de vatidade: O presente procedimento concursat 6 viitido para o preenchimento de 1 (um)
posto de trabalho a ocupar nos termos da Lei 112/2017 de 29 de dezembro.

4

'

Locat de Trabalho: O tocat de trabatho situa-se na 6rea da UniSo das Freguesias de 56o Miguet,
santa Euf6mia e Rabagat, sem prejuizo das destocag6es inerentes a fung6o.
5 - Postos de trabatho:
- 1 posto na carreira e categoria de Assistente T6cnico;

5.1

'

e caracterizagSo dos postos de trabatho: As constantes no Anexo i Lei Gerat do
em Fung6es P0bticas (LTFP), aprovada em anexo d Lei n.o 3512014, de 20 de junho e

FunE6es

Trabatho

atterada petas Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto, 1812016, de 20 de junho, 42/2016, de 2g de
dezembro, 2517017, de 30 de maio, referido no n.o 2, do artigo 88.o, a que corresponde o grau 2 de
comptexidade funcional (Assistente T6cnico). Desempenho de fung6es inerentes i categoria de
assistente t6cnico, da carreira de assistente t6cnico, em conformidade com o estabetecido no mapa
de pessoa[, netas se compreendendo, nomeadamente: efetuar o processamento de vencimentos,
beneficios sociais, e outros abonos do pessoal e dos autarcas; efetuar os procedimentos retativos is
aquisig6es necess6rias ao normal funcionamentos dos servigos; assegurar o cumprimento do
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orgamento e contas, atrav6s da boa execugao e escrituraqdo das receitas e despesas; atendimento ao
ptbtico; apoio aos 6rg6os e servigos da junta, atrav6s da etaborag6o de documentos e preparagao
necess6ria

i

prossecuEdo das, suas atividades; assegurar

o expediente gerat; promover a divutgagao

das atividades da junta.

A descrigao do conte0do funcionat nos termos acima expostos n6o prejudica a atribuigao

ao

trabathador de fung6es que the sejam afins ou funcionatmente [igadas, para as quais o trabathador
detenha a qualificaESo profissional adequada e que n6o imptiquem desvatorizagdo profissional, nos
termos do n.o 1 do artigo 81.o da Lei n.' 35/2014, de 20 de junho.
6 - Posicionamento remunerat6rio: Conforme o preceituado no artigo 12.o da Lei n.o 112/2017, de79
de dezembro, os candidatos recrutados s6o integrados na posigdo remunerat6ria a seguir indicada:
- 1.u posiEdo da Tabeta Remunerat6ria da carreira e categoria de Assistente T6cnico, nivel 5
(683,1 3€);

7-

Requisitos gerais

de admissdo, de acordo com o artigo 17.o da LTFB aprovado pela Lei n.o

35/2014, de 20 de junho:
a) Nacionatidade portuguesa, quando ndo dispensada peta Constituigdo, convengdo internacional ou
lei especia[;
b) 18 anos de idade comptetos;
c) Nao inibigSo do exercicio de fung6es p0bticas ou ndo interdigdo para o exercfcio daquetas que se
prop6e desempenhar;
d) Robustez fisica e perfit psiquico indispens6veis ao exercicio das fung6es;
e) Cumprimento das leis da vacinag6o obrigat6ria.
Os documentos comprovativos destes requisitos ficam temporariamente dispensados desde que os
candidatos refiram, no formut6rio de candidatura, a respetiva situagdo.
8 - Nivet Habilitacionat:
- 12.o ano de escotaridade ou de curso que lhe seja equiparado;

9 - Admissdo: Serao apenas admitidos os candidatos identificados no Ambito do n.o 3, do artigo 2.o
no Ambito dos n.os 1 e 2, do artigo 3.o, da lei 11212017, de29 de dezembro.

e

10 - Formatizagio de candidatura: atrav6s de preenchimento de formut6rio pr6prio, aprovado peto
Despacho n.o 1132112009, de 08 de maio, disponibil,izado em suporte papel. na Sede da Unido das
Freguesias de Sio Miguet, Santa Eufemia e Rabagal e no site www.uf-smiguetstaeufemiarabacat.pt.

11 - A entrega da candidatura poderd ser efetuada pessoalmente na sede da Uniio de Freguesias
durante o hordrio normat de funcionamento dos servigos, ou atrav6s de correio etetr6nico para o
endereqo gerat@uf-smiguetstaeufemiarabacat.pt, at6 ao termo do prazo fixado para apresentagio
das candidaturas.

12 - Documentos que devem acompanhar a candidatura:

a) Documento comprovativo das habititag6es titer6rias;
b) Fotocopia do documento de identificagdo v6tido (Bithete de ldentidade/cartdo de cidaddo);
c) Curricutum Vitae, detathado, atuatizado e datado, devidamente assinado, donde conste
designadamente as ag6es de formag6o, congressos ou afins, est6gios e experi6ncia profissionat,
devidamente comprovados por fotoc6pia simptes de documentos aut6nticos ou autenticados sob pena
dos mesmos ndo serem considerados.

12.1
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- A fatta de apresentagSo

dos documentos [egalmente exigidos imptica

a

exctusio

dos

candidatos, nos termos do n.o 9 do artigo 28.o do anexo da Portaria n." 83-A/2009, de 22dejaneiro,
atterada e repubticada pela Portaria n.'145-A/2011, de 6 de abrit. As fatsas dectarag6es prestadas
petos candidatos serdo punidas por [ei. Assiste ao j0ri a facutdade de exigir a quatquer candidato, em

caso de d[vida sobre

a

situag6o que descreve no seu curricuto,

a

apresentagdo de etementos

comprovativos das suas declaraE6es.
13 'Nos termos do n.o 6 do artigo 10.o da Lei n.o 11212017, de 29 de dezembro, o m6todo de setegio
aplic6vel e a Avatiagio Curricutar (AC), sendo que, havendo mais de um opositor nos termos do artigo
5o da Lei n.' 11212017, de 29 de dezembro, no recrutamento para o mesmo posto de trabatho 6 ainda

aptic6vel a Entrevista Profissional de SetegSo (EPS).
14 - Descrig6o dos m6todos de avatiagdo:

14.1 - Avatiagio curricular (AC): visa analisar a quatificagio dos candidatos, designadamente

a

habititagSo acad6mica ou profissionat, percurso profissionat, relev6ncia da experiOncia adquirida e da
formagdo realizada, tipo de fung6es exercidas, sendo fator de ponderagSo o tempo de exercfcio de
fung6es caraterizadoras do posto de trabalho.

'

Entrevista Profissionat de Setegdo (EPS): visa avatiar de forma objetiva e sistem6tica, a
experi6ncia profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interagSo estabetecida
entre o entrevistador e entrevistado, nomeadamente os retacionados com a capacidade de
comunicagSo e de retacionamento interpessoat.

14.2

15 - Vatoragdo e ctassificagio finat: nos termos do artigo 34.o da Portaria n.o 83-A/2009, de 22 de
janeiro, atterada e republicada peta Portaria n.' 145-A12011, de 6 de abrit, a ordenagdo finat 6
unit6ria, expressa numa escata de 0 a 20 valores.
16 - Composigio e identificagdo do

jriri do procedimento concursat:

Presidente: Maria Leonor dos Santos Carnoto, Coordenadora T6cnica da Cdmara Municipat de peneta;
1.o Vogat: cartos Afonso Mendes varandas, Membro da Assembteia de Freguesia;

2.'Vogat: Marta Sofia Coetho Ramos, Membro da Assembteia Municipat;
Vogal suptente: Ana Cristina Antunes de Castro, T6cnica Superior (dep Recursos Humanos) da Cdmara
Municipal de Peneta;
Vogat suptente: Carta Sofia Crist6v6o Pereira, T6cnica de laborat6rio de cerdmica, membro da
Assembteia de Freguesia.
16.1 - Na aus6ncia do Presidente do

j0ri,

caber6 ao 1.o Vogal efetivo assegurar as suas fung6es.

17 - As atas do jtri, onde constam os parAmetros de avatiagdo dos m6todos de seteg6o, a gretha
ctassificativa e o sistema de vatoraqSo finat, s6o facuttados aos candidatos sempre que soticitados,
por escrito.

18

Em cumprimento da atinea h) do artigo 9.o da ConstituigSo da Rep0btica Portuguesa, a
AdministragSo P[rbtica, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma potitica de
iguatdade de oportunidades entre homens e mutheres no acesso ao emprego e na progressdo
profissionat, providenciando escruputosamente no sentido de evitar toda e quatquer forma de
discriminagdo.

19 - Em caso de iguatdade de vatoragSo na ordenagdo finat dos candidatos, os crit6rios de prefer6ncia

a adotar ser6o os previstos no artigo 35.' do anexo da Portaria n.' 83-4/2009, de 72 de janeiro,
alterada e repubticada peta Portaria n." 145'A17011, de 6 de abril'.
20 - Ha lugar a audi6ncia dos interessados ap6s a apticagdo de todos os m6todos de sete96o, e antes
de ser proferida a decis6o finat, conforme consta no n.o 7 do artigo 10.o da Lei 11212017, de29 de
dezembro.

21 - As tistas unitdrias de ordenagio finat, ap6s homol,ogag6o, serSo afixadas em [oca[ visivel e
p6btico das instatag6es desta Uni6o de Freguesias e na respetiva p6gina etetr6nica. Sendo ainda
pubticado um aviso na 2." s6rie do Di6rio da Repribtica com informagdo sobre a sua pubticitagio.
22 . Nos termos do n.o 4 do artigo 10.o da Lei 112/2017, o presente aviso ser6 pubticado na Botsa de
Emprego pibtico (www.bep.gov.pt) e na pAgina etetr6nica desta entidade (www.uf'
smiguetstaeufemiarabacat. Pt).
9 de fevereiro de 2018
A Presidente da Unido das Freguesias de 56o Miguet, Santa Euf6mia e Rabagat,
Maria do Nascimento Rasteiro Marme
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