JUNTADE FREGUESIADE AGUADA DE CIMA
PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO
Para o preenchimento de um posto de trabalho de assistentetécnico da carreìra geral de assistentetécnico
Para efeitos do disposto no artigo 50.'e n.' 2 do rttgo 6." da Lei n." 12 -A/08 de 27/02, toma -se pubüco que por
deüberação da Junta de Freguesia de Àguada de Cima, de 28 de Fevereiro de 2009, se encontÍa aberto procedimento
concursal na modalidade de relação de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de
um posto de trabalho previstos no mapa de pessoal daJunta de Freguesia, na categoria de Assistente Técnico, da canetta
gerâl de Assistente Técnico.
1 - Descrição das funções: Funções de naíueza executiva, de aplicação de métodos e píocessos, com base em directivas
bem definidas e instruções gerais, de grau médio de co,rnplexidade, nas áreas de actuação comÌürs e instrumentais e nos
vários domínios de actuação dos órgãos e serviços, às quais corresponde o grau dois de complexidade funcionaÌ, sendo:
para a execução tarefas na área administtativa (contabilidade, património, liestão do cemitério e pessoaÌ); para a execução
de tarefas na area de tesouraria (controle de pagamentos, descontos e cobranças, associado ao cumprimento da lei às boas
práticas de execução orçamental); para a execução de tarefas de atendimento ao público, otgantzação da corespondênci4
arquivo geral, atestados e licenças, apoio à Àssembleia de Freguesia, editais, deliberações e actas das reuniões do
executivo.
2 - Habilitações:
2.1.- Htbirtações literátias exigidas: 12' ano (ensino secundário).
2.1 - Atea de formação específica: Curso POCAL, regime simplificado.
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Duração do contrato: O contrato é feito pot tempo indeterminado.

!, -p1.726 de validade: O procedimento concursal é váüdo para o recrutâmento do preenchimento do posto de trabalho
â ocupaÍ e paÍa os efeitos do previsto no n.o 2 do artigo 40.' da Potaria n." 83 -A/09, de 22/O1.
5 - Legislação aplicável: Lei n." 12 -A/08 de 27 f }2,Decreto Regulamentar n ." 14/08 de 31/07 ,Lei n." 59/08 de 11/09 e
a Portaria n." 83 -A/09 de 22/01..
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Local de trabalho: O local de trabalho situa -se na Freguesia de Aguada de Cima.

7 - Reqúsitos de admissão:
7.1 - Os reqúsitos geraisde admissão,definidos no artigo 8." da Lei í" 12 -A/08 de 21/02, sào os seguintes:
a) Ter nacionúdade Portuguesa, salvo nos casos exceptuados pela Constituição, lei especial ou convenção intemacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuil robustez fisica e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
8 - Forma e pÍ zo p^ta a apresentação das candidaturas:
- 10 dias úteis a contar da data da pubücação do presente aviso no Diário da Rçúbüca, nos termos do
8.'l -Pnzo
arttgo 26.' da Portaria n.' 83 -A/09 de 22/01.
Forma As candidaturas deverão set fotmúizadzs mediante preenchimento de requerimento e etrtregue
8.2 pessoa.lmentena Secretaria desta Junta de Freguesia, ou remetido pelo correio registado com aviso de recçção, pata a
- 3750-041 Aguada de Cima, devendo constar,
Junta de Freguesia de Aguada de Cima, Praça Santa Euláüa
obrigatoriamente, os seguintes elementos: identificação completa (nome, estado civiÌ, profissão, data de nascimento,
nacionalidade, filiação, numeto e data do bilhete de identidade, berri como o seu serviço emissor, nuÍneÍo de contribuinte,
residênci4 código postal, telefone e endereço electtónico, caso exista).
8.3 - A apresentação de caldidatwa deverá ser acompanhada, sob pena de exclusão, de fotocópia legível do certificado
de habilitações, fotocópia do certificado comprovativo da titr:laridade de curso da arcz àe formação específica, fotocópia
do bilhete de identidade e fotocópia do respectivo currículo.
8.4 - Os candidatos devem declarar no requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, a situação
precisa em que se enconüam, relativamente a câda um dos reqúsitos referidos nas alíneas 4 b) .) d) e e) do n.' 7.1 do
pÍesente aviso, bem como aos demais factos constantes na candidatura.
8.5 - Os candidatos que exercem funções ao serviço da Junta de Freguesia de Àguada de Cim4 ficam dispensados de
apÍesentaÍ a fotocópia do cetificado de habiütações, desde que os referidos documentos se enconttem arqúvados no
respectivo processo individual, devendo p^r^ tafito, declarálo no requerimento.
falsas declaraçõespÍestadâs pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
9 -As
9.1 -Assiste
aoJúri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a situação que escÍeve no seu
currículo, a apresentâção de documentos comprovativos das suas declarações.
9.2 - Nos termos da alínea t) do n." 3 do artigo 79.' daPortaia n." 83 - A/09 de 22/07, os candidatos tem acesso às
actas do iúri, onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a
u lizar, a €Felhaclassificativa e o sistema de valotação final do método, desde que as solicitem.
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Métodos de selecção:

de 27 de Fevereiro, os métodos de selecção a
10.1 - Para os candidatos referidos no art". 53.", n".2, daLeir'".72-A/2008,
utilizar são a,woJ:nçío curricular e entrevista de avaliação de competências, a que acíesce de acordo com o disposto no n'.

3, da norma supra referìda, em teÍmos de métodos de selecção facultativos ou complementaÍes, o que acha previsto na
alínea e) do n". 1, do art". 7.', da Portaria n". 83-A/2009, de 22 deJatte:r.o,definido por "curso de formação específica".
70'2-Pxa
os restarìtes candidatos, os métodos de selecção a:uüzrr
av aliação psicológica.

no recÍutamento são as provas de conhecimentos e

a) Âvaüação curricular - visa analiszi t qualificação dos candidatos, designadamente a habütação académrca ou
profissional, peÍcuÍso profissional relevância da experiência adquirida e da formação rcaliuada, tipo de funções exercidas
s 'àvellqçãode desempenho obtida. Para tal serão considetados e ponderados os elementos de maior televância pra o
posto de trabalho a ocupaÍ, e que são os seguintes: habiütação académica ou curso eqúparado, formação profrssional,
experiência profissional e avalìaçáo de desempenho. Este factor será valorado na escala de 0 a 20 valores seguindo a
aplicação da fórmula e o seguinte critério:
a6=(I{AB+FP+EIr+AD)/4
Sendo:
HAB = Habilitação Académica: onde se pondera a titularidade de grau académico ou nível de qualificação certificado
pelas entidades competeütes; Habilitações Académicas de ggau exipçidoà candidatura -14 valores; Habiütações Académicas
de pgau superior exigido na candidatura - 15 valores; formação adicional em Curso POCÂL, regim_e simplificado,
ministrado por entidade legalmente acreditada - 5 valores.
F'P = Formação Profissional: considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento profissional relacìonados com as
exigências e as competências necessáriasao exercício da função:
Sem acções de formação - 10 valores;
Acções de formação com duração < a 35 horas - 10 +1 valores/cadaacçío;
Acções de formação com duração) 35 horas - 7O + 2vilores/cada acção;
EP = Experiência Profissional: considerando e ponderando com a incidôncia sobre a execução de actiúdades inerentes ao
posto de trabalho e ao gÌau de complexidade das mesmas;
Até um ano -10 valores
Superior a um ano até 3 ãros - 12 valores
D e 4 a 6 a n o s- l 4 v a l o t e s
De1 t9 anos -16 valores
De 10 a lJ nn6s - 18 valores
Superior a 14 anos - 20 valores
Só será contabilizado como tempo de experiência profissio,nal o correspondente ao desenvolvimento e funções inerentes
à categoria a contratâÍ, que se encofltre devidamente comprovado ou declarado sob compromisso de honra.
AD = Avaliação de Desempenho em que se pondera a waliação relativa ao ultimo período, não superior a três anos, em
que o candidato cumpriu ou executou atribúção, competência ou actividade idêntica às do posto de trabalho a ocupâÍ;
Desempenho Insuficiente ou Inadequado - 10 vaÌores
Desempenho de Necessita Desenvolvimento - 12 valores
Desempenho Bom ou Âdequado - 15 valores
Desempenho Ìv{úto Bom - l$ val61s5
Desempenho Excelente eu Ììslsì/2íì1s - 20 valores
Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores, neste método de selecção,consideram -se exclúdos do
procedimento, não lhe sendo aplicado o método seguinte.
b) Avaliação psicológica, destinada r ava1jllrse, e em que medida os candidatos dispõem das restaÍrtes competências
exigíveis ao exercício da firnção. A classificação dos candidatos no exame psicológico de selecção será obtida cm base na
seguinte escala de resultados: Favorável preferencialmente-20; Bastaírte Favorável-ló; Favoxável-72; Com Reservas-8;
Não Favorável-4.
de Avaliação de Competências,
visa avaliar, numa relação interpessoal, informações sobre
c) Entrevista
comportaÍnentos profissionais diÍectamente telacionados com as competências consideradas essenciaispara o exercício da
função, Para esse efeito será elaborado um guião de entreüsta coÍnposto poÍ um conjunto de questões directamente
relacionadas com o perfil de competências previamente definido, associado a uma grelha de avaliação individual, que
traduz a pÍesença ou ausência dos comportamentos em análise, avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado,
Bom, Suficiente, Reduzido e InsuÍìciente, aos quais correspondem respectivamente, as classificações de 20, 16,12,8 e 4
valores.
d) Provas de Conhecimentos, destinadas ^ ^Í^llar se, e em que medida, os candidatos dispõem de competências técnicas
necessátiasao exercício da função. A classiÍìcaçãodos candidatos será obtida segundo os níveis classificativos de Elevado,
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem Íespecdvâmente, as classificações de 20, 16,12,8 e 4
valores.
10.3 Excepcionalmente, e, designadamente quando o número de candidatos seia de tal modo elevado (igual ou
supetior a 100), tomando-se impraticável a utilização dos métodos de selecção acima referidos, será utilizado como
método de selecção obrigatório a Avaliação Cutriculat, nos termos do n." 4 do artigo 53." da Lei n.' 12 - A/08, de 27/O2.
11 Ordenação frrnl dos candidatos que completem o procedimento resultará da média aritrnética ponderada das
classificações quantitativas dos dois métodos de selecção que será expÍessâ na escala de 0 a 20 vaÌores e será efectuada
através da seguinte fórmula:
6P = (AC + EAC + AP + EÂC +PC)/2

Sendo: OF = Ordenação Final; ÂC = Avaliação Curricular; EÂC = Entrevista Àvaliação de Conpetências, Àp =
Avaliação psicológica; EAC = Entreústa de Avaliação de Competências; PC = Provas de Conhecimentoi
Os candidatos que obtenham uma valotação inferior a 9,5 valores, num dos métodos de selecção (Âvaliação Curriculat,
Entrevìsta de Avaliação de Competências e Provas de Conhecimentos), consideram -se excluídos da valoração final.
12 - Em caso de iguaìdade de valoração, entre candidatos, os critérios de preferência a adoptar serão os previstos no
attigo 35." da portaria n." 83 -À/09 de 22/01.
13 -

Composição do Júri: Presidente: José Manuel Gomes de Oliveira - Presidente da Junta; Vogais: Âtmindo

de

Alrneida Abrantes - Presidente da Assembleia de Freguesia., que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e
impedimentos, Vasco Lopes de Almeida (l'ogal da Âssembleia de Freguesia).
14 - Exclusão e Notificação de Candidaturas: De acordo com o pteceituado no n." 1 do âÍtigo 30.': os candidatos
exclúdos serão notificados por cartâ registada, pata a teakzação da audiência dos interessados nos rermos do código do
procedimento administrativo; os candidatos admiúdos serão convocados, por carta registada, com indicação do dia, hora
e local para tealização dos métodos de selecção.
A pubücação dos resultados obtidos em cada método de selecção intercalar é efectuada atavés da lista, ordenada
alfabeticameote, afixada em local visíveì e púbüco das instalações da Junta de Freguesia de Aguada de Cima e
disponibilizada na sua página electrónica. Os candidatos aprovados em cada método são convocados para a rcahzaçào do
método seguinte através de carta registada.
15 - Posicionamento RemuneratóÍio: tendo em conta o preceituado no artigo 55.'da Lei r." 12 -A/08 de 27/02, o
posicionamento do trabalhador Íecíutado numa das posições remunetatórias da categoria é objecto de negociação com a
entidade empregadora pública flunta de Freguesia de Àguada de Cima) e terá lugar imediatamente após o termo do
procedimento concursal.
16 Em cumpdmento dr aJínea h) do artigo 9." da Constituição, "a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, pÍomove activamente uma poiítica de igualdade de oportunidades entÍe homens e mulheres no âcesso ao
empÍego e na propgessão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
descriminação".
17 - Nos teÍmos do Decreto -Lei n." 29/07, de 3/02, e para os devidos efeitos de admissão a concurso os candidatos
com deficiência devem declata4 no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o tespectivo grau de
incapacidade e tipo de deficiência e nos termos do disposto do n.' 2 do artigo 3.' do citado diploma, no procedimento
concursalemqueonúmerodelq;aresapreenchersejainferioral0eigualousuperioratrês,égarantidaareservadeum
lugar para candidatos com deficiência.
18 - Nos termos do disposto do n.' 1 do artigo 19." da portaria n." 83 -Â/09, de 22/01, o presente aúso será publicado
na bolsa de emprego público (www.bep.gov.p0 no 1.' dia útil seguinte à presente pubücação @.R.), na página electrónica
daJunta de Freguesia de Aguada de Cima, e por extracto, Íto ptazo máúmo de três dias úteis contados da mesma data,
num iornal de expâÍrsão nacional.
30 de Ìüarço de 2009.
O Presidente,
José Manuel Gomes de Oliveira

