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PARTE H
MUNICÍPIO DE ALMADA
Aviso n.º 4680-A/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 deliberado, em 09-03-2017, pela Câmara Municipal de Almada e dos despachos que proferi em 30-03, 04 e 17-04-2017,
se encontram abertos, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data
da publicação deste aviso, Procedimentos Concursais Comuns para a
ocupação, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
Tempo Indeterminado, de postos de trabalho na carreira de Assistente
Operacional e o desenvolvimento, das atividades correspondentes ao
conteúdo funcional, descrito no anexo e conforme n.os 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.
Departamento de Rede Viária, Manutenção, Logística e Transportes
Divisão de Infraestruturas Viárias e Iluminação Pública
Procedimento LA — Dois (2) para Calcetaria
Divisão de Manutenção e Logística
Procedimento LC — Dois (2) para Carpintaria de Limpos
Procedimento LB — Um (1) para Pintura
Departamento de Salubridade e Espaços Verdes
Divisão de Salubridade
Procedimento LG — Três (3) para Condutores de Máquinas Pesadas
e Veículos Especiais.
2 — Aos presentes processos 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:
Procedimento LA — Assegurar tarefas de construção, manutenção e
conservação de passeios (lancis e calçadas), pavimentos em calçada e
mobiliário urbano; Proceder ao revestimento e reparação de pavimentos,
justapondo e assentando paralelepípedos, cubos ou outros sólidos de
pedra, tais como calçada portuguesa, granito, basalto, cimento e ou pedra
calcária, servindo-se de um “martelo de passeio” (calceteira) ou camartelo; Preparação da caixa, procedendo ao nivelamento e regularização
do terreno (detetando previamente eventuais irregularidades), utilizando
para este efeito um T ou uma mangueira de água; Preparação do leito,
espalhando uma camada de areia, pó de pedra ou caliça, que entufa com
o martelo do ofício; Providenciar a drenagem e escoamento das águas,
procedendo à deteção de nascentes ou locais onde a água se possa a vir
a acumular, e assenta junto aos lancis a “fiada da água”; Encastrar na
almofada as pedras, adaptando uns aos outros os respetivos jeitos do
talhe (calhamentos) e percuti-las até se “negarem” ou se estabilizarem
adequadamente; Predispor nas calçadas os elementos constituintes em
fiadas -mestras, configurando ângulos retos; Preenchimento com blocos
pela forma usual; Refechar as juntas com areia, caliça ou outro material;
Talhar as pedras para encaixes utilizando a marreta adequada; adaptar as
dimensões dos blocos utilizados às necessidades da respetiva justaposição, fraturando-os por percussão, segundo os planos mais convenientes;
Procedimento LB — Aplicar camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e
metal, para as proteger e decorar, utilizando pincéis de vários formatos,
rolos e outros dispositivos de pintura e utensílios apropriados; Preparar
superfície a recobrir e remover, se necessário, as camadas de pintura
que se apresentem com deficiências; Limpar ou lavar a zona a pintar,
procedendo em seguida, se for caso disso, a uma reparação cuidada e a
lixagem, seguidas de inspeção -geral; Selecionar ou preparar o material
a empregar na pintura, misturando na devida ordem e proporção massas,
óleos, diluentes, pigmentos, secantes, tintas, vernizes, cal, agua, cola ou
outros elementos; Ensaiar e afinar o produto obtido até conseguir a cor,

tonalidade, opacidade, poder de cobertura, lacagem, brilho, uniformidade
ou outras caraterísticas que pretenda; Aplicar as convenientes demãos
de isolante, secantes condicionadores ou primários, usando normalmente pincéis de formato adequado, segundo o material a proteger e
decorar; Betumar orifícios, fendas, mossas ou outras irregularidades,
com um ferro apropriado; Emaçar as superfícies com betumadeiras;
Lixar, decorrido o respetivo período de secagem, a fim de as deixar
perfeitamente lisas;
Procedimento LC — executar trabalhos em eucalipto, pinheiro, castanho, tola e câmbala, através dos moldes que lhe são apresentados;
analisar o desenho que lhe é fornecido ou procede ele próprio ao esboço
do mesmo, riscar a madeira de acordo com as medidas; serrar e topiar as
peças desengrossando-as, lixar e colar material, ajustando as peças numa
prensa; assentar, montar e acabar os limpos nas obras, tais como portas,
rodapés, janelas, caixilhos, escadas, divisórias em madeira, armações
detalhado e lambris; proceder a transformações das peças a partir de
uma estrutura velha para uma nova e repara-las; ser responsável pelos
equipamentos sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo,
quando necessário, à manutenção dos mesmos;
Procedimento LG — a condução de máquinas pesadas de movimentação de terras ou gruas (retroescavadora e mini pá carregadora) ou
veículos destinados à limpeza urbana ou recolha de lixo, manobrando
sistemas hidráulicos ou mecânicos complementares das viaturas; Zelar
pela conservação e manutenção das viaturas; Verificação diária dos níveis
de óleo e de água; Comunicação de ocorrências anormais detetadas nas
viaturas; Condução de outras viaturas ligeiras ou pesadas.
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 dos postos 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, Entrevista de Avaliação de Competências 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 dos postos
de trabalho em causa: Prova de Conhecimentos, Avaliação Psicológica
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 prática assumindo a forma oral,
b11) Com a duração máxima de quarenta minutos, consistindo na
identificação de materiais e de ferramentas, na execução (real ou simulação) de uma ou mais tarefas no âmbito da atividade a executar, nos
procedimentos LA, LB e LC;
b12) Constituída por 3 fases, cada com a duração máxima de trinta
minutos, consistindo na avaliação dos seguintes fatores, no Procedimento LG:
b121) Fase I — Prova A (Condução de veículo pesado de recolha
de resíduos sólidos urbanos). Fatores em avaliação: I — Agilidade e
manuseamento, II — Mudanças e ponto de embraiagem e III — Marcha
atrás; Prova B (questionário oral composto por 5 questões de escolha
múltipla a colocar ao inicio da Prova A) — Bibliografia: Qualquer livro
utilizado para tirar a carta de condução de pesados;
b122) Fase II — Prova C (Condução de retroescavadora). Fator em
avaliação: IV — Agilidade e manuseamento;
b123) Fase III — Prova D (Condução de mini pá carregadora). Fator
em avaliação: V — Agilidade e manuseamento;
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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) Entrevista de Avaliação das Competências (EAC) visará obter,
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos
profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício da função;
e) Avaliação Psicológica (AP) visará avaliar, através de técnicas de
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como
referência o perfil de competências previamente definido;
6.3 — A classificação final (CF) dos candidatos resultará da aplicação
da fórmula: CF = 45 % AC + 25 % EAC + 30 % EPS (para o universo
dos candidatos mencionados em 6.1) e CF = 45 % PC + 25 % AP + 30 %
EPS (para o universo dos candidatos mencionados em 6.2).
6.4 — Dada a urgência na conclusão dos presentes procedimentos e
conforme despachos que proferi em 30-03, 04 e 17-04-2017, 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:
Procedimento LA
Presidente — Maria Elisabete Silva Pereira, Chefe da Divisão de
Infraestruturas Viárias e Iluminação Pública;
1.º Vogal Efetivo — Cristina Cecília Couto Batista, Técnica Superior
afeta à Divisão de Infraestruturas Viárias e Iluminação Pública;
2.º Vogal Efetivo — Maria Anabela Nascimento Nunes, Técnica Superior afeta à Divisão de Pessoal;
1.º Vogal Suplente — António Domingos Santos Rodrigues, Encarregado Operacional afeto à Divisão de Infraestruturas Viárias e Iluminação
Pública;
2.º Vogal Suplente — Júlio Miguel de Ávila Sarmento Espalha, Chefe
da Divisão de Pessoal.
Procedimento LB
Presidente — Vítor Manuel Reis da Cruz, Chefe da Divisão de Manutenção e Logística;
1.º Vogal Efetivo — Carlos Manuel Laranjeira, Coordenador Técnico
afeto à Unidade Operacional de Manutenção e Logística da Divisão de
Manutenção e Logística;
2.º Vogal Efetivo — Júlio Miguel de Ávila Sarmento Espalha, Chefe
da Divisão de Pessoal;
1.º Vogal Suplente — Domingos Lopes Costa Gregório, Encarregado
Operacional afeto à Divisão de Manutenção e Logística;
2.º Vogal Suplente — Maria Anabela Nascimento Nunes, Técnica
Superior afeta à Divisão de Pessoal.
Procedimento LC
Presidente — Vítor Manuel Reis da Cruz, Chefe da Divisão de Manutenção e Logística;
1.º Vogal Efetivo — Carlos Manuel Laranjeira, Coordenador Técnico
afeto à Unidade Operacional de Manutenção e Logística da Divisão de
Manutenção e Logística;
2.º Vogal Efetivo — Júlio Miguel de Ávila Sarmento Espalha, Chefe
da Divisão de Pessoal;
1.º Vogal Suplente — Joaquim Maria Serro Quitéria, Encarregado
Operacional afeto à Unidade Operacional da Divisão de Manutenção
e Logística;
2.º Vogal Suplente — Maria Anabela Nascimento Nunes, Técnica
Superior afeta à Divisão de Pessoal.
Procedimento LG
Presidente — Maria do Carmo Mendes Vieira Neto Antão, Chefe da
Divisão de Salubridade;
1.º Vogal Efetivo — Hugo Alexandre Cardoso Pereira Mestre, Chefe
da Divisão de Transportes e Manutenção;
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2.º Vogal Efetivo — Nuno Miguel Carapinha Terenas, Técnico Superior afeto à Divisão de Pessoal;
1.º Vogal Suplente — Maria Elisabete Silva Pereira, Chefe da Divisão
de Infraestruturas Viárias e Iluminação Pública;
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 — 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) mais
carta de condução de pesados — categoria C e Carta de Qualificação
de Motorista (CQM) para o procedimento LG.
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 este procedimento.
11 — Quota de emprego estipulada pelo artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001 de 03-02:
O candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, nos
termos do n.º 3 do citado artigo, nos procedimentos LA, LB e LC;
É garantida a reserva de um lugar para candidatos com deficiência,
no procedimento LG.
Os candidatos devem declarar, no formulário de candidatura, se necessitam de meios/ condições especiais de comunicação/expressão para
a realização dos métodos de seleção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do
diploma supramencionado.
12 — As candidaturas deverão, dentro do prazo fixado no ponto 1
do presente aviso, ser:
12.1 — Apresentadas em suporte de papel através do preenchimento
de formulário tipo, 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.
12.2 — Acompanhadas de:
a) Cópias do Bilhete de Identidade atualizado e do cartão com o
Número de Identificação Fiscal ou do Cartão de Cidadão para confirmação de dados;
b) Cópia do certificado comprovativo da conclusão das habilitações
literárias, onde conste a média final do curso, com apresentação do
respetivo original para comprovação;
c) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas
com a caracterização dos postos 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 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 público);
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 estabele-
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cido 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).

14.2 — Admitidos(as), para a realização dos métodos de seleção com
a indicação da respetiva data, hora e local.
15 — 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.
15.1 — 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.
16 — 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.

12.3 — A não apresentação dos documentos referidos no n.º 12.1 e
nas alíneas b), e), f) e g) do n.º 12.2 determina a exclusão da candidatura.
12.4 — 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.
13 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei. As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos no presente aviso,
serão excluídas.
14 — 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):
14.1 — Excluídos(as) e os(as) aprovados(as), para a realização da
audiência dos interessados nos termos do Novo Código do Procedimento
Administrativo;

20-04-2017. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Intervenção Social, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
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