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Contínua; Otimização de Recursos; Iniciativa e Autonomia; Responsabilidade e Compromisso com o Serviço; Orientação para a Segurança;
Conhecimentos Especializados e Experiência.
10 — Parâmetros de avaliação — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do
artigo 19.º da Portaria, os candidatos têm acesso às atas do júri, onde
constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um
dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de
valoração final de cada método, desde que as solicitem ao Presidente
do Júri do procedimento concursal.
11 — Classificação inferior a 9,5 valores no primeiro método de
seleção — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores no 1.º método de seleção consideram-se excluídos do procedimento,
não lhes sendo aplicado o método seguinte.
12 — Falta de comparência — A falta de comparência dos candidatos
a qualquer um dos métodos de seleção para que seja convocado equivale
à desistência do procedimento.
13 — Classificação final — A classificação final dos candidatos que
completem o procedimento resultará da média ponderada das classificações quantitativas dos dois métodos de seleção aplicados que
será expressa na escala de 0 a 20 valores e efetuada de acordo com as
seguintes fórmulas:
13.1 — Para candidatos que realizem Prova Escrita de Conhecimentos
e Avaliação Psicológica:
Classificação Final (CF) = (PEC × 0,60) + (AP × 0,40)
em que:
CF = Classificação final;
PEC = Prova Escrita de Conhecimentos;
AP = Avaliação psicológica;
13.2 — Para candidatos que realizem Avaliação curricular e Entrevista
de Avaliação de Competências:
Classificação Final (CF) = (AC × 0,40) + (EAC × 0,60)
em que:
CF = Classificação final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências;
13.3 — Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os critérios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria.
Subsistindo empate após a utilização destes critérios de desempate, serão
adotados os seguintes critérios de preferência:
1.º Maior tempo (em dias) de experiência profissional;
2.º Maior número (em horas, sendo considerados os últimos 5 anos)
de formação profissional;
3.º Maior habilitação académica.
13.4 — Os candidatos com deficiência terão preferência em caso de
igualdade de classificação, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.
14 — Exclusão e notificação dos candidatos: Nos termos do preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria, os candidatos excluídos
serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas do n.º 3 do
mesmo artigo, para audiência dos interessados, nos termos do Código
do Procedimento Administrativo.
14.1 — No âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o formulário
aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, do Ministro
de Estado e das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 89, de 8 de maio de 2009, disponível na página eletrónica desta
autarquia em www.cm-albergaria.pt.
14.2 — Os candidatos admitidos serão convocados e notificados
do dia, hora e local da realização das provas de seleção, nos termos
previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas nas alíneas do
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria.
14.3 — A publicitação dos resultados obtidos nos métodos de seleção
será efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em
local visível ao público na Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e
disponibilizada na sua página eletrónica.
15 — Publicitação da Lista de Ordenação Final — após homologação,
a lista unitária de ordenação final será publicitada na 2.ª série do Diário
da República, afixada em local visível ao público na Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e disponibilizada na sua página eletrónica.
16 — Posicionamento remuneratório: O posicionamento remuneratório obedecerá ao disposto no n.º 1 do artigo 42.º da Lei do Orçamento
do Estado para 2015 — Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, sendo a
remuneração de referência de € 530,00.

17 — Composição do júri:
Presidente: Rui Manuel Lopes da Silva, Chefe da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto.
Vogais efetivos: Maria Leonor Cozinha Rodrigues Fonseca, Técnica
Superior (Recursos Humanos), que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos, e Rute Lino Martins Bernardino, Assistente Técnica.
Vogais Suplentes: Rita Fernanda Oliveira Cabral Ribeiro, assistente
técnica, e Ana Paula Tavares Costa, Assistente Técnica.
O Júri designado para o procedimento concursal procederá também
à avaliação do período experimental.
18 — Publicitações: Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 33.º
da LTFP e no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o presente aviso será publicado na Bolsa de Emprego Público — www.bep.gov.pt — no 1.º dia
útil seguinte à presente publicação, na página eletrónica da Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha em www.cm-albergaria.pt e por extrato,
no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data, num jornal
de expansão nacional.
22 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal,
António Augusto Amaral Loureiro e Santos.
310128112

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA
Aviso n.º 370/2017
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna-se pública a lista
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-albufeira.pt, do
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo certo,
visando o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria
de assistente operacional, atividade de canalizador, aberto pelo aviso
n.º 5558/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 83, de
29 de abril de 2016, a qual foi homologada por deliberação da Câmara
Municipal, de 27 de dezembro de 2016.
28 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal,
Carlos Eduardo da Silva e Sousa.
310130283

MUNICÍPIO DE ALMADA
Aviso n.º 371/2017
Encontrando-se temporariamente dispensada a consulta prévia à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento,
torna-se público que:
1 — Na sequência do despacho que proferi em 20-12-2016, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data
da publicação deste aviso, Procedimento Concursal Comum para a
ocupação, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por tempo indeterminado, de seis (6) postos de trabalho na carreira
de Assistente Operacional (Natação) e o desenvolvimento, na Divisão
de Infraestruturas Desportivas do Departamento de Ação Desportiva,
das atividades correspondentes aos conteúdos funcionais, descritos
no anexo e conforme números 1 e 2 do artigo 29.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20-06.
2 — Ao presente processo serão aplicadas as regras constantes
nos seguintes diplomas: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20-06 (LTFP); Decreto Regulamentar
n.º 14/2008 de 31-07; Portaria n.º 83-A/2009 de 22-01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 06-04, e Portaria n.º 48/2014
de 26-02.
3 — Os(As) trabalhadores(as) recrutados(as) serão posicionados(as)
na primeira posição remuneratória da respetiva categoria ou na correspondente à do posicionamento do(a) candidato(a) na categoria de
origem, quando dela seja titular no âmbito de uma relação jurídica de
emprego público constituída por tempo indeterminado, nos termos do
disposto no artigo 38.º da LTFP, conjugado com o artigo 42.º da Lei
n.º 82-B/2014 de 31-12.
4 — O local de trabalho será na área do Concelho de Almada.
5 — Descrição das funções e atividades a executar: Vigilância, intervenção nas piscinas municipais e prestação de primeiros socorros.
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6 — Os métodos de seleção a utilizar, devido à necessidade de assegurar a realização das tarefas urgentes e inadiáveis previstas no mapa de
pessoal para 2017, nos termos do artigo 36.º da LTFP, serão:
6.1 — Para candidatos(as) que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho
em causa, bem como no recrutamento de candidatos em situação de
requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela
atribuição, competência ou atividade, os métodos de seleção: Avaliação
Curricular, Prova Física e Entrevista Profissional de Seleção.
6.2 — Para os(as) candidatos(as) que não estejam a cumprir ou a
executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do
posto de trabalho em causa: Prova de Conhecimentos, Prova Física e
Entrevista Profissional de Seleção, em que:
a) Avaliação Curricular (AC), valorada na escala de zero (0) a vinte (20)
valores, analisará a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo
de funções exercidas e avaliação de desempenho detidos pelos candidatos,
através da ponderação dos seguintes elementos: Habilitação académica ou
nível de qualificação certificado pelas entidades competentes, Formação
profissional, Experiência profissional e Avaliação do desempenho;
b) Prova de Conhecimentos (PC), classificada na escala de zero (0) a
vinte (20) valores, considerando-se a valoração até às centésimas, visará
avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício da função, será:
b1) De natureza teórica, com a duração máxima de sessenta minutos,
assumindo a forma escrita, com possibilidade de consulta da legislação
infra indicada sem anotações e/ou comentários e não sendo permitida
a utilização de qualquer equipamento informático, sobre os seguintes
programas: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela
Lei n.º 35/2014 de 20-06 (alterada pelos seguintes diplomas: Declaração
de Retificação n.º 37-A/2014 de 19-08; Lei n.º 82-B/2014 de 31-12
e Lei n.º 84/2015 de 07-08); Código do Trabalho, aprovado pela Lei
n.º 7/2009 de 12-02 (alterada pelos seguintes diplomas: Declaração
de Retificação n.º 21/2009 de 18-03; Lei n.º 105/2009 de 14-09; Lei
n.º 53/2011 de 14-10; Lei n.º 23/2012 de 25-06, retificada pela Declaração de Retificação n.º 38/2012 de 23-07; Lei n.º 47/2012 de 29-08;
Lei n.º 69/2013 de 30-08; Lei n.º 27/2014 de 08-05; Lei n.º 55/2014 de
25-08; Lei n.º 28/2015 de 14-04 e Lei n.º 120/2015 de 01-09);
c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS), com a duração máxima
de 40 minutos será pública e visará avaliar, de 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;
d) Prova Física (PF), com a duração máxima de 40 minutos, visa
avaliar as aptidões físicas dos (as) candidatos (as) necessárias à execução
das atividades inerentes aos postos de trabalho a ocupar, sendo avaliada
através das menções classificativas de Apto e Não apto e constará de duas
fases: 1.ª Fase — A — Cumprir a distância de 400 metros na técnica de
Crol em tempo inferior a nove minutos; B — Apanhar 3 objetos no fundo
piscina sempre em apneia; C — Cumprir a distância de 50 metros Crol à
“polo-aquático” em tempo inferior a um minuto; 2.ª Fase — D — Duas
situações de demonstração de primeiros socorros em regime de sorteio
de acordo com Suporte Básico de Vida e curso de Nadadores Salvadores;
6.3 — A classificação final (CF) dos candidatos resultará da aplicação
da fórmula: CF = 70 % AC + 30 % EPS (para o universo dos candidatos
mencionados em 6.1) e CF = 70 % PC + 30 % EPS (para o universo dos
candidatos mencionados em 6.2).
6.4 — Dada a urgência na conclusão dos presentes procedimentos e conforme despacho que proferi em 20-12-2016, o primeiro método de seleção
será aplicado à totalidade dos(as) candidatos(as), podendo o seguinte ser
aplicado a parte dos(as) aprovados(as) no método imediatamente anterior, em
número a determinar pelo respetivo júri e a convocar por tranches sucessivas,
por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da
sua situação jurídico funcional, até à satisfação das necessidades.
6.5 — Serão excluídos(as) os(as) candidatos(as) que não compareçam
aos métodos de seleção ou os(as) que obtenham classificação inferior a
9,5 valores ou que fiquem não aptos nos respetivos métodos de seleção
ou na classificação final.
7 — O Júri tem a seguinte composição, sendo os primeiros vogais
efetivos os substitutos dos presidentes nas suas faltas e impedimentos:
Presidente — José Manuel Duarte Barreto, Diretor do Departamento
de Ação Desportiva;
1.º Vogal Efetivo — Paulo Alexandre Mamede Cardoso André, Chefe
da Divisão de Infraestruturas Desportivas;
2.º Vogal Efetivo — Maria Anabela Nascimento Nunes, Técnica Superior afeta à Divisão de Pessoal;
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1.º Vogal Suplente — Alexandre Fernandez Dias, Técnico Superior
afeto à Divisão de Infraestruturas Desportivas;
2.º Vogal Suplente — Júlio Miguel de Ávila Sarmento Espalha, Chefe
da Divisão de Pessoal.
8 — As atas, onde constam os parâmetros de avaliação e a ponderação
dos métodos de seleção, a grelha classificativa e o sistema de valoração
final, serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
9 — Poderão candidatar-se indivíduos com e sem vínculo de emprego
público que, até ao termo do prazo fixado para apresentação de candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:
9.1:
a) Tenham nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela
Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Tenham 18 anos de idade completos;
c) Não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou interditos
para o exercício daquelas que se propõem desempenhar;
d) Possuam robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
e) Tenham cumprido as leis de vacinação obrigatória.
9.2 — Requisitos Especiais:
Posse de curso válido de Nadador Salvador, nos termos do estipulado
na Lei n.º 68/2014 de 29-08 e na Portaria n.º 311/2015 de 28-09.
9.3 — Habilitações literárias exigidas: Escolaridade obrigatória
(4 anos de escolaridade para indivíduos nascidos até 31-12-1966,
6 anos de escolaridade para indivíduos nascidos entre 01-01-1967 e
31-12-1980 e 9 anos de escolaridade para indivíduos nascidos após
01-01-1981).
10 — Não podem ser admitidos(as) candidatos(as) 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 estes procedimentos.
11 — As candidaturas deverão, dentro do prazo fixado no ponto 1 do
presente aviso, ser:
11.1 — Apresentadas em suporte de papel através do preenchimento
de formulário tipo, um por cada procedimento, de utilização obrigatória
e facultado a todos os que o solicitarem, disponível em http://www.
m-almada.pt e no serviço de atendimento ao público do Departamento de
Recursos Humanos, sito na Rua Pedro Nunes n.º 40 H 2805-066 Almada,
para onde podem ser enviados por correio registado, com aviso de receção, ou entregues de 2.ª a 6.ª feira entre as 8h 30 m e as 15h 30 m.
11.2 — Acompanhadas de:
a) Bilhete de Identidade atualizado e Número de Identificação Fiscal
ou Cartão de Cidadão para confirmação de dados;
b) Cópia legível do certificado de habilitações literárias e do curso
de Nadador Salvador;
c) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas
com a caracterização do posto de trabalho a ocupar com identificação
das entidades promotoras, duração e respetiva data de frequência;
d) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assinado
pelo(a) candidato(a);
e) Declaração emitida pelo órgão ou serviço a que o(a) candidato(a)
pertence, devidamente atualizada à data do dia seguinte ao da publicação
do presente aviso da abertura, da qual conste a modalidade do vínculo de
emprego público de que é titular, a categoria, a posição remuneratória em
que se encontra nessa data, o tempo de execução das atividades inerentes
ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade das mesmas,
para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22-01, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06-04 (somente para candidatos já detentores de relação jurídica de
emprego publico);
f) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo órgão ou serviço
a que o(a) candidato(a) se encontra afeto(a), devidamente atualizada à
data da abertura do presente procedimento concursal, da qual conste a
atividade que se encontra a exercer, em conformidade com o estabelecido no respetivo mapa de pessoal aprovado (somente para candidatos
já detentores de relação jurídica de emprego publico);
g) A avaliação de desempenho respeitante ao último período objeto
de avaliação, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da citada
Portaria. Caso não tenha sido objeto de avaliação, declaração justificativa
da não atribuição da respetiva avaliação de desempenho (somente para
candidatos já detentores de relação jurídica de emprego publico).
11.3 — A não apresentação dos documentos referidos no n.º 11.1 e
nas alíneas b), e), f) e g) do n.º 11.2 determina a exclusão da candidatura.
11.4 — Não serão aceites candidaturas e ou documentação necessária
à sua instrução, apresentadas por via eletrónica, nos termos e para os
efeitos do artigo 19.º, n.º 3, alínea u), da Portaria n.º 83-A/2009, de 22-01.
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12 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei. As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos no presente aviso,
serão excluídas.
13 — Serão notificados(as), por uma das formas previstas no n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22-01, os(as) candidatos(as):
13.1 — Excluídos(as) e os(as) aprovados(as), para a realização da
audiência dos interessados nos termos do Novo Código do Procedimento
Administrativo;
13.2 — Admitidos(as), para a realização dos métodos de seleção com
a indicação da respetiva data, hora e local.
14 — A lista, ordenada alfabeticamente, dos resultados obtidos em
cada método de seleção será afixada no serviço de atendimento ao público do Departamento de Recursos Humanos desta Câmara Municipal
e disponibilizada na sua página eletrónica http://www.m-almada.pt.
14.1 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será afixada no serviço de atendimento do Departamento de Recursos Humanos
desta Câmara Municipal e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo
ainda, nos termos do n.º 6 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22-01 alterada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06-04, publicado um aviso na 2.ª série
do Diário da República com a informação sobre a sua publicitação.
15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
28-12-2016. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos Humanos e Intervenção Social, Licenciado José Manuel Raposo Gonçalves.
310136423
Aviso (extrato) n.º 372/2017
Para os devidos efeitos, após homologação que proferi em 21-12-2016,
torna-se público que se encontra disponível em http://www.m-almada.pt
e afixada no Departamento de Recursos Humanos, sito na Rua Pedro
Nunes n.º 40 H em Almada, a lista unitária de ordenação final dos
candidatos admitidos ao Procedimento Concursal Comum, cujo aviso
de abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 67 de
06-04-2016, para ocupação, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por Tempo Indeterminado, de 1 posto de trabalho na
carreira/ categoria de Assistente Técnico (Comunicação).
28-12-2016. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Intervenção Social, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
310136415

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
Aviso n.º 373/2017
Procedimento Concursal comum para recrutamento de seis postos de
trabalho de Assistente Operacional, para o Serviço de Educação,
na Divisão Sócio-Cultural em regime de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.
Torna-se público, nos termos do artigo 19.º n.º 1, alínea a) da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, e do artigo 33.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, (doravante designada por LTFP) no seguimento da
deliberação da Câmara Municipal de 31 de outubro de 2016 e por meu
despacho datado de 14 de novembro de 2016, que se encontra aberto pelo
prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da presente publicação,
o procedimento concursal comum para recrutamento de 6 assistentes
operacionais, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
a tempo indeterminado, para o Serviço de Educação, na Divisão Sócio-Cultural do Município de Almeirim, adiante caracterizados:
1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
145-A/2011, de 06 de abril declara-se não estarem constituídas reservas
de recrutamento no próprio organismo.
2 — Na sequência do Despacho n.º 2556/2014-SEAP e Nota n.º 5/JP
2014) de acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral
das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada
pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho
de 2014 “as autarquias locais não têm de consultar a Direção Geral de
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação
de requalificação. [...] Nos termos do artigo 16.º-A do Decreto-Lei
n.º 209/2009, as autarquias locais são entidades gestoras subsidiárias
enquanto as EGRA não estiverem em funcionamento.”
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3 — Consultada a Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) em cumprimento do disposto no n.º 1 do
artigo 4.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04, atribuição ora conferida ao INA, nos
termos da alínea d), do n.º 2, do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 48/2012,
de 29/02 foi prestada a seguinte informação em 15/11/2016 “Não tendo
ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para constituição de
reservas de recrutamento para a categoria de Assistente Operacional (área
de educação), declara-se a inexistência, em reserva de recrutamento, de
qualquer candidato com o perfil adequado”.
4 — Caracterização e funções dos postos de trabalho: 6 postos de
trabalho na carreira/categoria de assistente operacional, grau de complexidade funcional 1, inseridas na atividade do Serviço de Educação,
para o exercício de funções no Serviço de Educação, Divisão Sócio
Cultural, com funções enquadradas no anexo à LTFP, bem como as de
execução de tarefas da competência do município em matéria educativa, indispensáveis ao funcionamento dos serviços, designadamente,
a ligação entre os diversos elementos que constituem a comunidade
educativa (alunos, professores, pessoal não docente, pais e encarregados
de educação); apoio geral ao nível da organização, higiene e limpeza dos
espaços (recinto escolar, refeitórios, balneários); cooperar na segurança
e vigilância dos alunos, assegurando o encaminhamento dos utilizadores
da escola e controlando as entradas e saídas do recinto escolar; apoiar nas
atividades de crianças com necessidades educativas especiais; acompanhar as crianças e jovens durante o período de funcionamento da escola,
exigindo a escolaridade mínima obrigatória.
Compete a estes Assistentes Operacionais, além das funções previstas
no Anexo à LTFP, por remissão do artigo 88.º n.º 1 e 2, exercer as demais
funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas
por lei, deliberação, despacho ou determinação superior.
A descrição de funções em referência, não prejudica a atribuição aos
trabalhadores de funções, não expressamente mencionadas, que lhes
sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais os trabalhadores detenham qualificações profissionais adequadas e que não impliquem desvalorização profissional, nos termos do n.º 1 do artigo 81.º da LTFP.
5 — Âmbito do Recrutamento: O recrutamento para constituição da
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado inicia-se
sempre de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado previamente estabelecida, em cumprimento
do artigo 30.º n.º 3 da LTFP.
Nos termos do n.º 4 a 6 do artigo 30.º da LTFP, em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, por aplicação da situação
supra descrita, proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores com
vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público
previamente estabelecido, tendo em conta os princípios de racionalização
e eficiência que devem presidir à atividade municipal.
Sem prejuízo do cumprimento das regras previstas para efeitos de
ocupação do posto de trabalho observadas nas disposições conjugadas
do artigo 30.º n.º 4, 5, 6 e 7 da LTFP com o artigo 37.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro com a nova redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, ou seja, os candidatos aprovados e
constantes da lista unitária de ordenação final são chamados para efeitos
de recrutamento pela seguinte ordem: 1.º Candidatos em Situação de
Requalificação; 2.º Candidatos com relação jurídica de emprego público
previamente estabelecida por tempo indeterminado; 3.º candidatos com
vínculo de emprego público a termo resolutivo e por fim os restantes
candidatos sem vínculo de emprego público.
6 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger-se-á pelas
disposições contidas na LTFP, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro
alterada e republicada pela Portaria 145-A/2011, de 06 de abril, Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março
e Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 07/01 e Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro e
Portaria 644-A/2015, de 24 agosto.
7 — Prazo de validade: Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 40.º da
Portaria n.º 83-A/2009 de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 145-A/2011, de 06 de abril, o procedimento concursal destina-se à
ocupação dos postos de trabalho referidos e será constituída reserva de
recrutamento interno, válida por um prazo máximo de dezoito meses
contados da data de homologação da lista de ordenação final, sempre
que os candidatos aprovados, que constam na lista de ordenação final,
devidamente homologada, sejam em número superior ao dos postos de
trabalho a ocupar em resultado deste procedimento concursal comum.
8 — Local de trabalho: Para a área do Município de Almeirim.
9 — Posicionamento Remuneratório: O posicionamento numa das
posições remuneratórias da categoria será objeto de negociação entre os
candidatos e a entidade empregadora pública, nos termos do artigo 38.º
da LTFP, conjugado com o artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro, por remissão do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de
março e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal, sendo a posição remuneratória de referência a correspondente à

