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ASSUNTO: 

Ata n.º 3 de reunião do júri - Procedimento concursal comum para contratação de um Técnico 
Superior (Arquiteto/a Paisagista) em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para a Unidade de Serviços Urbanos - definição das questões para a prova 
de conhecimentos e respetiva cotação 

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis horas reuniu o júri do procedimento concursal, 

constituído pela Coordenadora da Unidade de Serviços Urbanos, Manuela Ferreira Justino, na qualidade de Presidente, a 

Técnica Superior do Serviço de Gestão de Espaços Públicos e Jardins, Fernanda Maria da Silva Duarte, na qualidade de 1.º 

vogal efetivo e a Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Célia Maria Gonçalves, na qualidade de 

2.º vogal efetivo, aberto por despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara datado de 17 de dezembro de 2020, a fim de 

definir as questões a abordar na prova de conhecimentos e respetiva cotação. 

Deliberou o júri que a prova de conhecimentos será constituída por quatro questões: 

Questão 1 - De acordo com Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 72/2020 de 16 de novembro e sobre o artigo dos princípios gerais da atividade 

administrativa, descreva o princípio da igualdade nas relações da Administração Pública com os particulares; 

Questão 2 - De acordo com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de 

junho, na sua redação atual e sobre o artigo de Recrutamento, como é feito o recrutamento dos trabalhadores necessários 

ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal da Administração Local? 

Questão 3 - De acordo com Norma de Controlo de Interno em vigor no Município de Sines, sobre o artigo de Cumulação 

de Férias, quando podem ser gozadas as férias vencidas e não gozadas no ano em que se vencem (ex. não gozadas no ano 

de 2020)? 

Questão 4 (Desenvolvimento) - Desenvolva a seguinte questão em que deverá abordar os seguintes instrumentos legais: 

 De forma geral – Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2015 de 07 de julho (Aprova a Política Nacional da 

Arquitetura e Paisagem) e Resolução da Assembleia da República 55/20 de 30 de julho (Estratégia nacional para 

o fomento do arvoredo urbano); 

 De forma concreta – DL n.º 28-A/2020 de 26 de junho (Regime jurídico da reconversão da paisagem) e DL 

92/2019 de 10 de julho (Regime jurídico aplicável ao controlo, à detenção, à introdução na natureza e ao repovo-

amento de espécies exóticas da flora e da fauna). 

Considerando que é chamado(a) a emitir parecer técnico sobre um projeto de arranjos exteriores para o licenciamento de 

um loteamento, constituído por um conjunto de habitações plurifamiliares e que compreende uma área total de 

11.576,58m2 dos quais correspondem 3.597,68m2 às áreas de cedências, distribuídos da seguinte forma: 

 espaços verdes e de utilização coletiva (518.94m2) [14,4%],  
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 equipamentos de utilização coletiva (503.78m2) [14,0%], e  

 domínio público (2 574.96m2) [71,6%] 

De acordo com estes 3 itens indique, para cada, de que forma avaliará/desenvolverá o projeto, bem como os critérios e 

legislação de suporte utilizados, após se ter verificado concordância com o Plano Municipal de Ordenamento do Territó-

rio. 

 
Nos termos do artigo 9.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, nas provas de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às 

centésimas. Assim, deliberou o júri que cada questão terá a seguinte cotação:  

Questão 1 – 1 valor  

Questão 2 – 1 valor 

Questão 3 – 1 valor 

Questão 4 – 17 valores (serão avaliados vários itens que os candidatos deverão abordar para resposta a esta questão). 

Total = 20 valores 

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. 

A Presidente do Júri 

  

 

 

 

1º Vogal 

  

 

 

 

2º Vogal 
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