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ATA DE REUNIÃO DO JÚRI 

 
 

Registo Data da Informação Processo 
 

Documento Interno n.º 1701 / 2018 26/01/2018 2018/250.10.101/2 

 
 

ASSUNTO: 
Ata n.1 do Júri do Procedimento Concursal de regularização extraordinária dos vínculos precá-
rios 

 

1. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, no Edifício Sede da 
Câmara Municipal de Sines (CMS), reuniu o Júri do procedimento concursal referido em 
epígrafe, designado por deliberação da Câmara Municipal de Sines, datada de dezoito de 
janeiro de dois mil e dezoito, constituído por Ricardo Alexandre Ramos Barbosa, Chefe de 
Divisão da DAF da Câmara Municipal de Sines, Presidente do Júri, Maria Margarida 
Martins Gil Mestre, Chefe de Divisão da DDS da Câmara Municipal de Sines, 1.° Vogal 
Efetivo que substitui a presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, e Miguel Inácio 
Félix da Cruz Falcão, Chefe de Divisão da DOMSU da Câmara Municipal de Sines, 2.° 
Vogal Efetivo, no uso da competência decorrente, designadamente, da alínea c) do n.º 2, 
conjugadas com o n.º 3, ambos do artigo 22.°, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e em linha 
com o determinado, quanto a métodos de seleção, na Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro, a fim de decidir, nomeadamente:  

a. A fixação dos parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final de cada método de seleção; 

b. O procedimento a adotar quanto á ordenação final dos candidatos; 

c. Os documentos a entregar pelos candidatos no ato de formalização da 
respetiva candidatura.  

2. Em conformidade com o artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aos 
candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de vínculos 
precários é aplicável o método de seleção de Avaliação Curricular (AC), sendo fator de 
ponderação o tempo de exercício de funções caraterizadoras dos postos de trabalho a 
concurso, e havendo mais de um opositor para o mesmo posto de trabalho, é ainda 
aplicável a Entrevista Profissional de Seleção (EPS); 

3. Considerando a deliberação da Câmara Municipal de Sines datada de 18/01/2018, foram 
reconhecidos em 55 o n.º de situações de exercício de funções que correspondem a 
necessidades permanentes e que o vinculo jurídico é inadequado, pelo que os postos de 
trabalho a preencher são os seguintes: 

a. Referência A – 33 (trinta e três) Assistentes Operacionais para a área da 
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Educação; 

b. Referência B – 3 (três) Assistentes Operacionais para a Gestão de 
Equipamentos Municipais; 

c. Referência C – 3 (três) Assistentes Operacionais para o Desenvolvimento 
Desportivo; 

d. Referência D – 1 (um) Assistente Operacional para Gestão de Sistemas de 
Abastecimento de Águas e Saneamento; 

e. Referência E – 1 (um) Assistente Técnico para Comunicação e Imagem; 

f. Referência F - 1 (um) Assistente Técnico para a Intervenção Social; 

g. Referência G - 6 (seis) Técnicos Superiores para a área da Educação; 

h. Referência H - 2 (dois) Técnicos Superiores para área das Empreitadas de 
Obras Públicas; 

i. Referência I - 1 (um) Técnico Superior para área de Comunicação e Imagem; 

j. Referência J - 1 (um) Técnico Superior para a área da Biblioteca Municipal; 

k. Referência K - 1 (um) Técnico Superior para a área de Gestão de Fundos e 
Financiamentos Externos 

l. Referência L - 1 (um) Técnico Superior para o Desenvolvimento Desportivo; 

m. Referência M – 1 (um) Técnico Superior para a Unidade de Atendimento e 
Gestão Documental (Arquivo) 

4. As funções a desempenhar são as constantes Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP), referidas no n.º 2 do 
artigo 88.º, nomeadamente as constantes no anexo I da presente ata; 

5. O Júri deliberou que as candidaturas deverão ser preferencialmente apresentadas por 
correio eletrónico, mediante o preenchimento devido do formulário tipo, de utilização 
obrigatória, a que se refere n.º 1, do artigo 51.º, da Portaria n.° 83-A/2009, disponível 
junto da Gestão de Recursos Humanos da CMS ou em www.sines.pt, acompanhado, sob 
pena de exclusão do(a) candidato(a), de Curriculum Vitae atualizado e detalhado, 
mencionando nomeadamente a experiência profissional anterior relevante para o exercício 
das funções do lugar a concurso, ações de formação e aperfeiçoamento profissional 
relevantes com referência à sua duração, fotocópia do certificado de habilitações literárias, 
fotocópia(s) do(s) certificado(s) de formação na área a concurso, bem como fotocópias de 
outros documentos comprovativos dos factos referidos no Curriculum Vitae.  

6. Requisitos de admissão: 
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a. Requisitos Gerais comuns a todas as referências: a constituição da relação ju-
rídica de emprego público depende da reunião, pelos candidatos, dos requisitos 
previstos no artigo 17.º da LGTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, o que deverá ser declarado obrigatoriamente no formulário tipo 
de candidatura, sob pena de exclusão. 

b. Nível habilitacional: 

Referências A) a D) – escolaridade obrigatória ou de curso que lhe seja equiparado, 
a que corresponde o grau de complexidade 1 de acordo com o previsto no n.º 1 do 
artigo 34.º da LTFP, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
havendo a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional. 

Referências E) e F) - Titularidade do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe 
seja equiparado, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional. 

Referência G) a M) – Licenciatura — Formação Académica Superior (ao nível da 
Licenciatura ou especializações posteriores), não havendo possibilidade de 
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 

7. Métodos de seleção: 

a. Aos candidatos abrangidos pelo n ° 2 do artigo 36.°, da LTFP, serão aplicados 
os seguintes métodos de seleção: Avaliação Curricular (AC) e o método 
complementar de Entrevista Profissional de Seleção (EPS) para os postos de 
trabalho onde seja opositores mais de um candidato. Sendo os métodos 
utilizados eliminatórios pela ordem enunciada, serão excluídos aqueles que 
obtenham uma classificação final inferior a 9,5 valores num dos métodos ou 
fases, não lhe sendo aplicado o seguinte. A falta de comparência dos 
candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à desistência do 
procedimento concursal, e consequente exclusão. A ordenação final dos 
candidatos que completem o procedimento será efetuada numa escala de O a 
20 valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula: 

= (AC x 80%) + (EPS x 20%) 

b. Nas situações onde só será aplicado o método de avaliação curricular, esta 
corresponderá a 100% da classificação; 

c. 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 e tipo de funções 
exercidas. 

d. Na Avaliação Curricular (AC) serão considerados e ponderados numa escala de 
0 a 20 valores, os seguintes parâmetros:  
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i. Habilitação Académica de base (HA);  

ii. Formação Profissional (FP)  

iii. Experiência Profissional (EP)  

e. A Avaliação Curricular será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com 
valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através da média 
aritmética simples das classificações dos elementos a avaliar de acordo com 
Grelha de Referência em anexo (Anexo II), seguindo o seguinte critério:  

i. AC = [(HA x 10%) + (FP x 10%) + (EP x 80%)] / 3 

f. Sempre que algum dos documentos apresentados pelos candidatos 
impossibilite a avaliação de um dos parâmetros relativos à Avaliação Curricular, 
ser-lhe-á atribuída a nota mínima prevista para esse parâmetro.  

g. A Entrevista Profissional de Seleção (EPS), visa avaliar, de forma objetiva e 
sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o júri e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de 
relacionamento interpessoal. Será avaliada de 0 a 20 valores com valoração 
até às centésimas e incidirá sobre os seguintes parâmetros de avaliação:  

i. conhecimentos e experiência profissional relevante;  

ii. responsabilidade, realização e orientação para os resultados;  

iii. autonomia, adaptação e melhoria;  

iv. inovação e qualidade; 

v. orientação para o serviço público e relacionamento interpessoal; 

h. Por cada entrevista profissional de seleção será elaborada uma ficha individual 
contendo o resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a 
classificação obtida em cada um deles, devidamente fundamentada, tendo por 
base a grelha classificativa (Anexo III), sendo o local, data e hora da sua 
realização atempadamente afixados em local visível e público nas instalações 
da CMS; 

i. Sendo realizada pelo Júri, a classificação a atribuir a cada parâmetro de 
avaliação resulta de votação nominal e por maioria, e o resultado final obtido 
através da média aritmética simples das classificações dos parâmetros em 
avaliação. 

j. Cada entrevista não deverá ter duração superior a 20 minutos; 

8. A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção 
equivale à desistência do concurso, e serão ainda excluídos aqueles que obtenham 



 www.sines.pt

 
 

 

 

Quando assinado digitalmente, o documento impresso const itui uma cópia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco 

da Câmara Municipal de Sines. 

Câmara Municipal de Sines    Largo Ramos da Costa, 21 A   7520-159 Sines 

Telefone: (+351) 269 630 600  E-mail: info@mun-sines.pt 

Fax: (+351) 269 633 022            NIPC: 502 563 010 Pág. 5 de 5 

DI036E01 

 

 

 

 

uma classificação final inferior a 9,5 valores. 

9. Em situação de igualdade de valoração, aplicar-se-á o disposto no artigo 35.°. da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, sem prejuízo do artigo 66.° da LTFP; 

10. As listas de candidatos e a lista unitária de ordenação final dos candidatos serão 
publicitadas na página da CMS em www.sines.pt e afixadas em local visível e público 
do edifício sede da mesma. 

11. De acordo com o artigo 36.° da Portaria n ° 83-A/2009:  

a. À lista unitária de ordenação dos candidatos aprovados é aplicável com as 
necessárias adaptações o disposto nos n.º s 1 e 3, do artigo 30.º e n.º s 1 a 5, 
do artigo 31.º da mesma Portaria, para efeitos da audiência dos interessados, 
sendo, igualmente, de uso obrigatório o formulário a que se refere o n.º 1 do 
artigo 51.º da Portaria n ° 83-A/2009;  

b. Os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos, no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção são notificados do ato de homologação da 
lista de ordenação final, a efetuar, também, pela forma prevista no n.º 3, do 
referido artigo 30.º;  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata 
que vai ser assinada por todos os membros do Júri. 

Presidente do Júri 

Ricardo Barbosa  

 

 

 

1º Vogal 

Margarida Mestre  

 

 

 

2º Vogal 

Miguel Falcão  

 

 

 



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 1

Posição Remuneratória Máxima 9

Nivel Remuneratório Minimo

Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

1

9

Acompanhar directamente as crianças nas actividades educativas e ou lúdicas, proporcionando-

lhes ambiente adequado e controla essas actividades, promovendo nomeadamente a adopção de 

atitudes e regras de higiene pessoal, prevenção e segurança, cortesia e boa conduta;

- Providenciar a conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e 

equipamento didáctico necessário ao desenvolvimento educativo;

- Zelar pela conservação e higiene ambiental dos espaços e das instalações à sua 

responsabilidade, numa perspectiva pedagógica e cívica;

- Colaborar com os educadores e professores na programação e realização das actividades, no 

atendimento dos encarregados de educação e na interligação do estabelecimento de ensino e 

aqueles encarregados;

- Participar nas reuniões do pessoal técnico;

- Exercer tarefas de enquadramento e acompanhamento das crianças e jovens, nomeadamente no 

âmbito da acção educativa e de apoio à família.                                                                         

- Fazer acompanhamento dos Transportes Escolares.

Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade ou seja, nascidos até 31/12/66 é exigida a 4.ª 

classe; nascidos após 01/01/67 é exigido a 6.ª classe ou 6.° ano de escolaridade; nascidos após 

01/01/1981 é exigido o 9.° ano de escolaridade, havendo possibilidade de substituição do nivel 

habilitacional por formação ou experiência profissional.

Assistente Operacional

Divisão de Desenvolvimento Social

Chefe da DDS

A definir pelo Empregador Publico

Assistente Operacional - área de Educação

Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais 

bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. 

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, 

quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Ref.ª A 



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 1

Posição Remuneratória Máxima 99 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Assistente Operacional

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos

Chefe da DOMSU

A definir pelo Empregador Publico

Assistente Operacional - área de  Limpeza de Edificios e Limpeza Urbana

Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais 

bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. 

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, 

quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

- Procede à remoção de lixos e equiparados, varredura e limpeza de ruas, limpeza de sargetas, 

lavagem de vias públicas, limpeza de chafariz, remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

- Apoia na conservação e manutenção dos edifícios municipais, em actos de desinfecção e 

limpeza, procede à arrumação de produtos quando necessário.

- Assegura a limpeza e conservação das instalações;

Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade ou seja, nascidos até 31/12/66 é exigida a 4.ª 

classe; nascidos após 01/01/67 é exigido a 6.ª classe ou 6.° ano de escolaridade; nascidos após 

01/01/1981 é exigido o 9.° ano de escolaridade,  havendo possibilidade de substituição do nivel 

habilitacional por formação ou experiência profissional.

1 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª B



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 1

Posição Remuneratória Máxima 99 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Assistente Operacional

Divisão de Desenvolvimento Social

Chefe da DDS

A definir pelo Empregador Publico

Assistente Operacional - área de Desenvolvimento Desportivo

Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais 

bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. 

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, 

quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

- Acompanha o planeamento, elaboração, organização e controle de ações desportivas;

- Assegura a limpeza, arrumação e conservação das instalações e equipamentos desportivos;

- Apoia nos programas e desenvolvimento desportivo: Conceção e aplicação de projetos de 

desenvolvimento desportivo;

Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade ou seja, nascidos até 31/12/66 é exigida a 4.ª 

classe; nascidos após 01/01/67 é exigido a 6.ª classe ou 6.° ano de escolaridade; nascidos após 

01/01/1981 é exigido o 9.° ano de escolaridade,  havendo possibilidade de substituição do nivel 

habilitacional por formação ou experiência profissional.

1 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª C



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 1

Posição Remuneratória Máxima 99 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Assistente Operacional

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos

Chefe da DOMSU

A definir pelo Empregador Publico

Assistente Operacional - área de Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento

Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais 

bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. 

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, 

quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

- Executa e repara canalizações em edifícios, instalações industriais e outros locais, destinados ao 

transporte de água ou esgotos; corta e rosca tubos e solda tubos de chumbo, plástico, ferro, 

fibrocimento e materiais afins; executa e assegura a manutenção de redes de distribuição de água 

e respectivos ramais de ligação, assentando tubagem e acessórios necessários;

- Executa redes de recolha de esgotos pluviais ou domésticos e respectivos ramais de ligação a 

depósitos e manutenção de depósitos, assentando tubagens e acessórios necessários; executa 

outros trabalhos similares ou complementares dos descritos;

- Instrui e supervisiona no trabalho dos aprendizes e serventes que lhe estejam afectos.

- Trabalhos de manutenção e operação das captações, estações elevatórias de águas e controlo 

dos volumes e níveis dos reservatórios, monitorização e controlo da qualidade da água para 

consumo humano, e vigilância in loco das condições de funcionamento dos sistemas indicados 

anteriormente;

- Trabalhos de gestão e operação da rede de adução e distribuição e controlo e manutenção do 

funcionamento das infraestruturas das redes.

Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade ou seja, nascidos até 31/12/66 é exigida a 4.ª 

classe; nascidos após 01/01/67 é exigido a 6.ª classe ou 6.° ano de escolaridade; nascidos após 

01/01/1981 é exigido o 9.° ano de escolaridade, não havendo possibilidade de substituição do 

nivel habilitacional por formação ou experiência profissional.

1 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª D



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 5

Posição Remuneratória Máxima 149 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Assistente Técnico

Unidade de Desenvolvimento Local

Coordenador da UDL

A definir pelo Empregador Publico

Assistente técnico - área de Comunicação e Imagem

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em directivas 

bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de actuação

comuns e instrumentais e nos vários domínios de actuação.

Desenvolve funções técnicas na área de comunicação e imagem dos serviços em consonância com 

os objectivos pretendidos;

- Trata da imagem institucional do Município de Sines;

- Cria objectos/materiais de carácter específico para divulgação do Município;

- Executa a gráfica e multimédia, utilizando os softwares Adobe Creative Suite (Photoshop, 

Illustrator, Indesign, Flash, Dreamweaver, Acrobat Pro, Acrobat Distiller);

- Produz a gráfica e multimédia de objectos editoriais e de elementos institucionais;

- Apoia à divulgação de eventos;

- Apoia à manutenção e gestão dos conteúdos no sítio do Município;

- Concebe projectos de espaços de divulgação, incluindo a selecção e adequação dos materiais;

- Design de comunicação gráfica e gestão de sistemas inforgráficos e multimédia;

- Cria produtos multimédia (animações, videos, apresentações, publicações digitais);

- Produz e interpreta imagens digitais

- Produz, selecciona e transmite informação para a promoção e distribuição de produtos 

audiovisuais e multimédia.

12.º ano de escolaridade ou curso equiparado

1 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª E



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 5

Posição Remuneratória Máxima 149 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Assistente Técnico

Divisão de Desenvolvimento Social

Chefe da DDS

A definir pelo Empregador Publico

Assistente técnico - área de Intervenção Social

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em directivas 

bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de actuação

comuns e instrumentais e nos vários domínios de actuação.

-Desenvolve funções, que se enquadram em directivas gerais de chefias, de expediente, arquivo, 

secretaria, contabilidade/processamento, pessoal, aprovisionamento, economato, tendo em vista 

assegurar o funcionamento dos órgãos incumbidos da prestação de bens e serviços;

Executa predominantemente as seguintes tarefas:

- Assegura a comunicação entre os vários órgãos e entre estes e os particulares através do 

registo, redacção, classificação e arquivo de expediente e outras formas de comunicação;

- Assegura trabalho de processamento de texto e organização da informação;

- Trata informação, recolhendo e efectuando apuramentos estatísticos elementares e elaborando 

mapas, quadros ou utilizando outra forma de transmissão eficaz dos dados existentes;

- Recolhe, examina, confere e procede à escrituração de dados relativos às transacções 

financeiras e contabilísticas, podendo assegurar a movimentação de fundo de maneio;

- Recolhe, examina e confere elementos constantes de processos, anotando faltas ou anomalias e 

providenciando a sua correcção e andamento, através de ofícios, informações ou notas, em 

conformidade com a legislação vigente;

- Organiza, calcula, desenvolve os processos relativos à aquisição de material, equipamento, 

instalações ou serviços;

12.º ano de escolaridade ou curso equiparado

1 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª F



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 15

Posição Remuneratória Máxima 5714 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Técnico Superior

Divisão de Desenvolvimento Social

Chefe da DDS

A definir pelo Empregador Publico

Técnico Superior - área de Educação

- Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão;

- Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 

actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

- Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 

superior qualificado; 

- Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

Executa com autonomia e responsabilidade funções de estudo e concepção e adaptação de 

métodos e processos científico-técnicos, inerentes à respectiva licenciatura, inseridas, 

nomeadamente, nos seguintes domínios de actividade: 

-Desenvolver e acompanhar no terreno e implementar projetos de cariz sócio-educativo e de 

fruição ao nível da mediação da educação cultural e artística;

- Conceber e implementar projectos municipais de actividades de tempos livres, a dinamizar 

durante os períodos de interrupção letiva;

- Aplicar metodologias de avaliação e otimização do funcionamento de recursos materiais, físicos e 

humanos;

- Orientar equipas de trabalho;

- Elaborar relatórios técnicos;

- Possuir capacidade para inovar e ensaiar novas metodologias e processos dirigidas à comunidade 

educativa do concelho;

- Proceder à realização de documentos de diagnóstico, propondo abordagens diferenciadas às 

diferentes dinâmicas educativas locais.                                                                                                                          

- Lecionar Atividades de Enriquecimento Curricular nomeadamente 1º Ciclo e Pré-Escolar.

Licenciatura

2 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª G



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 15

Posição Remuneratória Máxima 5714 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Técnico Superior

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos

Chefe da DOMSU

A definir pelo Empregador Publico

Técnico Superior - área de Empreitadas de Obras Públicas

- Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão;

- Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 

actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

- Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 

superior qualificado; 

- Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 

técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

Exerce com autonomia e responsabilidade, funções de investigação, estudos, concepção e 

aplicação de métodos e processos, enquadrados em conhecimentos profissionais inerentes à 

licenciatura e inseridos nos seguintes domínios:

- Elaboração de informação e pareceres de carácter técnico sobre processos e viabilidades de 

construção;

- Concepção e realização de projectos de obras, tais como edifícios, pontes, barragens, portos, 

aeroportos, vias férreas e edificações industriais, preparando, organizando e superintendendo a 

sua construção manutenção e reparação;

- Concepção de projectos de estrutura e fundações, escavação e contenção periférica, redes 

interiores de água e esgotos, rede de incêndio e rede de gás;

- Concepção e análise de projectos de arruamentos, drenagem de águas pluviais e de águas 

domésticas e abastecimento de águas relativos a operações de loteamentos urbanos;

- Estudo, se necessário, do terreno e do local mais adequado para a construção da obra;

- Execução dos cálculos, assegurando a resistência e a estabilidade da obra considerada, e tendo 

em atenção factores como a natureza dos materiais de construção a utilizar, pressões de água, 

resistência aos ventos, a sismos e mudanças de temperatura;

- Preparação do programa e coordenação das operações à medida que os trabalhos prosseguem;

- Preparação, organização e superintendência dos trabalhos de manutenção e reparação de 

construções existentes;

- Fiscalização e direcção técnica de obras;

- Realização de vistorias técnicas;

- Colaboração e participação em equipas multidisciplinares para elaboração de projectos para 

obras de complexa ou elevada importância técnica ou económica;

- Concepção e realização de planos de obras, estabelecendo estimativas de custo e orçamentos, 

planos de trabalho e especificações, indicando o tipo de materiais, máquinas e outros 

equipamentos necessários;

- Preparação dos elementos necessários para lançamento de empreitadas, nomeadamente 

elaboração do programa de concurso e caderno de encargos.Elabora informações relativas a 

processos na area da respectiva especialidade, bem como sobre a qualidade e adequação de 

projectos para licenciamento de obras de construção civil ou de outras operações urbanisticas;

Licenciatura

2 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª H



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 15

Posição Remuneratória Máxima 5714 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Técnico Superior

Unidade de Desenvolvimento Local

Coordenador da UDL

A definir pelo Empregador Publico

Técnico Superior - área de Comunicação e Imagem

- Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão;

- Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 

actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

- Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 

superior qualificado; 

- Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

- Desenvolve funções de estudo e concepção de métodos e processos no âmbito da comunicação 

social;

- Executa com autonomia e responsabilidade a organização e preparação da informação municipal 

destinada a divulgação;

- Participa na concepção, produção e selecção, de acordo com o modelo determinado, dos 

elementos de comunicação gráfica, escrita, visual ou multimédia, necessários para a relação com 

os públicos e que dão suporte a operações relacionais, incluindo as de cariz promocional ou 

publicitário;

- Participa no desenvolvimento de acções de melhoria da imagem do Município;

- Efectua a promoção, cobertura e divulgação das iniciativas integradas no programa cultural do 

Município;

- Elabora e actualiza dossiês de imprensa;

- Concebe e prepara exposições de carácter informativo.

Licenciatura

2 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª I



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 15

Posição Remuneratória Máxima 5714 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Técnico Superior

Unidade de Desenvolvimento Local

Coordenador da UDL

A definir pelo Empregador Publico

Técnico Superior - área de Biblioteca

- Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão;

- Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 

actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

- Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 

superior qualificado; 

- Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

Executa com autonomia e responsabilidade funções de estudo e concepção e adaptação de 

métodos e processos científico-técnicos, inerentes à respectiva licenciatura, inseridas, 

nomeadamente, nos seguintes domínios de actividade:

- Elaboração de planos anuais de actividades e respectiva orçamentação, nomeadamente nos 

domínios da formação, de novos públicos e no apoio à criação artística; 

- Implementação, acompanhamento, avaliação e proposta de regulação das diferentes actividades 

nesses domínios;

- Análise e prestação de informação técnica a solicitações dos diferentes agentes culturais tendo 

em vista o apoio regular ou excepcional do município às respectivas actividades;

- Acompanhamento de estudos e consultadoria relativos às actividades culturais do município;

- Lecionar atividades extracurriculares do pré-escolar e 1º Ciclo;

- Promoção do livro e da leitura no âmbito da mediação cultural.

Licenciatura

2 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª J



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 15

Posição Remuneratória Máxima 5714 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Técnico Superior

Unidade de Desenvolvimento Local

Coordenador da UDL

A definir pelo Empregador Publico

Técnico Superior - área de Gestão de Fundos e Financiamentos Externos

- Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão;

- Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 

actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

- Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 

superior qualificado; 

- Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

Exerce com autonomia e responsabilidade funções de estudo, concepção e adaptação de métodos 

e processos científico técnicos, inerentes à respectiva licenciatura, inseridos, nomeadamente, nos 

seguintes domínios de actividade:

- Realização de estudos, pesquisas e levantamentos de programas comunitários, da administração 

central ou outros;

- Instrução de processos de candidatura a financiamentos de programas comunitários;

Licenciatura

2 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª K



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 15

Posição Remuneratória Máxima 5714 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Técnico Superior

Divisão de Desenvolvimento Social

Chefe da DDS

A definir pelo Empregador Publico

Técnico Superior - área de Desenvolvimento Desportivo

- Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão;

- Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 

actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

- Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 

superior qualificado; 

- Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

Exerce com autonomia e responsabilidade funções de estudo, concepção e adaptação de métodos 

e processos científico-técnicos, inerentes à respectiva licenciatura, inseridos, nomeadamente, nos 

seguintes domínios de actividade:

-Planeamento, elaboração, organização de eventos desportivos e controle de ações desportivas;

-Gestão e racionalização de recursos humanos e materiais desportivos;

-Programas e desenvolvimento desportivo: Conceção e aplicação de projetos de desenvolvimento 

desportivo;

-Formação desportiva - clubes e autarquias: Desenvolvimento de projetos e ações ao nível da 

intervenção nas coletividades, de acordo com o projeto de desenvolvimento desportivo.

Licenciatura

2 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª L



Designação do Posto de Trabalho

Unidade Orgânica a que pertence

Superior Hierárquico Direto

Tipo de horário

Principal área de trabalho

Conteudo Funcional Geral

Principais tarefas e atribuições

Requisitos obrigatórios para o 

exercicio da função

Posição Remuneratória Minima 15

Posição Remuneratória Máxima 5714 Nivel Remuneratório Máximo

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

Técnico Superior

Unidade de Atendimento e Gestão Documental

Coordenadora da UAGD

A definir pelo Empregador Publico

Técnico Superior - área de História

- Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão;

- Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 

actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 

- Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 

superior qualificado; 

- Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 

índole técnica, enquadradas por directivas ou orientações superiores.

Desenvolve funções de estudo, concepção e adaptação de métodos e processos científico-

técnicos, executadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão 

superior, requerendo formação na área de história, designadamente nos seguintes domínios de 

actividade:

- Investigação e estudo da história regional e local;

- Organização, conservação e estudo de fundos documentais;

- Inventariação e documentação de colecções museológicas;

- Organização de reservas museológicas;

- Preparação e coordenação de serviços educativos para as visitas guiadas sobre a história e 

património locais;

- Conservação preventiva;

- Elaboração e organização de colóquios, exposições e publicações sobre história regional e local.

Licenciatura

2 Nivel Remuneratório Minimo

Ref.ª M



Sem habilitação, substituida por 

experiência e/ou formação
10

Nível habilitacional exigido 14

1 Grau ou Ciclo Académico superior 

ao nivel exigido
16

1 ou mais Graus ou Ciclos 

Académicos acima do nivel exigido 

em área de formação relacionada 

com as funções

18

2 ou mais Graus ou Ciclos 

Académicos acima do nivel exigido 

em área de formação relacionada 

com as funções

20

Sem Formação Profissional 8

< 50 horas 14

50 horas e < 250 horas 16

250 horas e < 350 horas 18

>350 horas 20

<1 ano 12

> 1 ano e < 4 anos 14

> 4 anos e < 8 anos 16

> 8 anos 20

Média 0

FP

EP

GRELHA DE PONDERAÇÃO CURRICULAR

Fator Critério(s) Pontuação Ponderada

HA



COMPETÊNCIA GERAL
PARAMETROS DE 

AVALIAÇÃO
COTAÇÃO

Conhecimentos e/ou formação 

relevante
a)

Tempo de Experiência relevante a)

Responsabilidade e 

Compromisso com o Serviço
a)

Realização e Onentação para os 

resultados
a)

Autonomia a)

Adaptação e Melhoria a)

Inovação e Criatividade a)

Qualidade a)

Orientação para o Serviço 

Público
a)

Capacidade de Relacionamento 

Interpessoal
a)

NOTA FINAL: b)  

a)     De acordo com o disposto na alinea a) do n.° 7 da Portaria 83-a/2009, na sua atual redação com as 

alterações introduzidas pela Port. 145-A/2011, a classificação a atribuir a cada parâmetro de avaliação resulta de 

votação nominal e por maioria dos elementos do júri, traduzindo-se a mesma, de acordo com o n.° 6 do artigo 

18° da referida Portaria, nos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais 

correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

b)     De acordo com o disposto na alínea a) do n.° 7 da Portaria supra referida, o resultado final da entrevista 

profissional de seleção será obtido através da média aritmética simples das classificações obtidas nos parâmetros

GRELHA CLASSIFICATIVA DE ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO

Responsabilidade, Realização e Orientação para 

os resultados

Autonomia, Adaptação e Melhoria

Inovação e Qualidade

Orientação para o Serviço Público e 

Relacionamento Interpessoal

Conhecimentos e Experiência Profissional 

Relevante


