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 Aviso n.º 8588/2018

Proposta de Alteração Regulamentar ao Plano de Urbanização
 da Cidade de Viana do Castelo para Regularização

 de Atividades Económicas ao abrigo do Decreto -Lei n.º 165/2014
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana 

do Castelo, torna público que a Câmara Municipal de Viana do Castelo 
deliberou, na reunião realizada no dia sete de junho de 2018 submeter a 
Proposta de Alteração Regulamentar ao Plano de Urbanização da Cidade 
de Viana do Castelo para Regularização de Atividades Económicas ao 
abrigo do Decreto -Lei n.º 165/2014 a discussão pública, a qual será 
promovida nos termos do previsto no artigo 89.º do RJIGT, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

O período de discussão pública terá início após o 5.º dia útil a seguir 
à publicação do presente aviso no Diário da República e terá a duração 
de 20 dias úteis.

Durante este período os interessados poderão apresentar as suas re-
clamações, observações ou sugestões através de formulário existente 
no Serviço de Atendimento ao Munícipe desta Câmara Municipal ou 
através da página eletrónica do Município.

Mais se informa que a Proposta de Alteração Regulamentar ao Plano 
de Urbanização da Cidade de Viana do poderá ser consultado na página 
eletrónica do Município: http://www.cm -viana -castelo.pt.

11 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, José Maria da 
Cunha Costa.

611421529 

 MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Aviso n.º 8589/2018

Procedimento Concursal com vista ao provimento de vinte e três 
(23) postos de trabalho por tempo determinado contratos a termo 
resolutivo certo na carreira/categoria de Assistentes Operacionais, 
dos quais vinte e um (21) na área de atividade de cantoneiro de 
limpeza, dois (2) na área de atividade de motorista de pesados.
1 — Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e com 
o artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, torna-se 
público que por deliberação do órgão Executivo desta Câmara Muni-
cipal tomada em sua reunião ocorrida no dia 07 de junho de 2018, se 
encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação 
deste aviso no Diário da República, procedimentos concursais comuns, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
determinado, pelo período de um (1) ano, tendo em vista o preenchimento 
dos seguintes postos de trabalho, assim designados no Mapa de Pessoal 
desta Câmara Municipal:

Ref. A) Carreira e categoria: Assistente Operacional
Área funcional: Cantoneiro de Limpeza
N.º de Postos de Trabalho: vinte e um (21)
Atribuição/atividade: Funções constantes no anexo à Lei n.º 35/2014, 

de 20/06, a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º, às quais corresponde o 
grau 1 de complexidade funcional. As funções a desempenhar são de 
natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em 
diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, 
complementadas pelas seguintes funções descritas no mapa de pessoal 
do Município de Vila do Conde.

Ref. B) Carreira e categoria: Assistente Operacional
Área funcional: Motorista de Pesados
N.º de Postos de Trabalho: Dois (2)
Atribuição/atividade: Funções constantes no anexo à Lei n.º 35/2014, 

de 20/06, a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º, às quais corresponde o 
grau 1 de complexidade funcional. As funções a desempenhar são de 
natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em 
diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, 
complementadas pelas seguintes funções descritas no mapa de pessoal 
do Município de Vila do Conde.

2 — Local de Trabalho (Ref. A e B): Área do Município de Vila do 
Conde.

3 — Posição Remuneratória de referência (Ref. A e B): O posiciona-
mento remuneratório será efetuado nos termos do artigo 38.º do anexo à 

LTFP conjugado com o artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31/12, que foi 
prorrogado por força do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29/12 
e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal co-
mum, correspondendo ao montante pecuniário do 1.º nível e 1.ª posição 
remuneratória da tabela remuneratória única (TRU) — 580,00€.

4 — Em cumprimento do disposto no artigo 34.º da Lei n.º 25/2017, 
de 30/05, conjugado com o artigo 2.º da mesma lei, declara-se que não 
foram efetuadas as consultas prévias à EGRA (Entidade Gestora da Valo-
rização Profissional das Autarquias Locais), nos termos dos artigos 16.º 
e 16.º - A do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3/09.

5 — Não existe no órgão reserva de recrutamento constituída que 
permita satisfazer as características dos postos de trabalho a ocupar e 
que relativamente à consulta efetuada à Entidade Centralizada para a 
Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), nos termos do 
artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril verifica-se, segundo 
informação prestada pelo INA, que «não tendo, ainda, decorrido qualquer 
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, 
declara  -se a inexistência, em reserva de recrutamento, de quaisquer 
candidatos com o perfil adequado».

6 — Prazo de validade (Ref. A e B): Os procedimentos concursais 
são válidos para o preenchimento dos postos de trabalho, a ocorrer no 
prazo de 18 meses, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/04.

7 — Legislação aplicável (Ref. A e B): Lei n.º 35/2014, de 20/06 
e seu Anexo (LTFP), Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3/09, Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/04, e Código do Procedimento Administrativo.

8 — Requisitos gerais de admissão são os previstos no artigo 17.º do 
anexo à LTFP, nomeadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, lei especial ou convenção internacional;

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) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

9 — Requisitos especiais (Ref. A e B): Os candidatos deverão ser 
titulares da escolaridade obrigatória (considerando a data de nascimento) 
ou equivalente, não se admitindo a possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação e/ou experiência profissional.

Ref. B — Detentor de carta de condução adequada.
10 — Âmbito de recrutamento (Ref. A e B): O recrutamento é feito 

por procedimento concursal restrito aos trabalhadores detentores de um 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, de acordo com 
o n.º 3 do artigo 30.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06. Em caso de 
impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por aplicação da 
norma atrás descrita, proceder  -se  -á ao recrutamento de trabalhadores 
com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, de acordo com os n.os 4 a 9 do artigo 30.º do anexo à Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20/06.

11 — Impedimentos de admissão (Ref. A e B): Nos termos da alínea l) 
do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, não podem ser 
admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados 
na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mo-
bilidade, ocupem idênticos postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal do Município de Vila do Conde para cuja ocupação se publicita 
o procedimento.

12 — Prazo e formalização das candidaturas (Ref. A e B):
12.1 — Prazo: 10 dias úteis, a contar da data de publicação do 

presente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da 
portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/04.

12.2 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser 
formalizadas, até ao termo do prazo fixado, mediante preenchimento de 
requerimento de modelo obrigatório, disponível na Divisão de Gestão 
Recursos Humanos e na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Vila do Conde, em www.cm -viladoconde.pt, e entregue pessoalmente 
ou remetido por correio em carta registada, com aviso de receção, para 
a Câmara Municipal de Vila do Conde, Rua da Igreja, 4480 -754 Vila 
do Conde.

12.2.1 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado dos 
seguintes documentos:

a) Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias, sob pena de 
exclusão em caso de não apresentação;
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b) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, sob pena de exclu-
são em caso de não apresentação, uma vez que invalida a aplicação do 
método de seleção avaliação curricular, acompanhado de fotocópia dos 
documentos comprovativos das formações e da experiência profissional 
declarados no currículo;

c) Comprovativo da titularidade de carta de condução até a categoria C 
(Ref. B)

12.2.2 — Os candidatos que sejam detentores de relação jurídica de 
emprego público, devem apresentar declaração emitida pelo serviço 
onde o candidato se encontra a exercer funções, devidamente atuali-
zada e autenticada, onde conste, de forma inequívoca a modalidade de 
vínculo de emprego público, bem como da carreira e da categoria de 
que seja titular, da posição, nível remuneratório e remuneração base que 
detém, com descrição detalhada das funções, atividades, atribuições e 
competências inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo candidato, 
devendo a mesma ser complementada com informação referente à ava-
liação do desempenho relativa ao último período (ciclo de avaliação), 
sob pena de exclusão.

12.2.3 — Os candidatos que se encontrem vinculados com contrato 
de trabalho em funções públicas no Município de Vila do Conde, ficam 
dispensados de apresentar os documentos comprovativos dos factos 
constantes do currículo, desde que refiram no formulário de candidatura 
que os mesmos se encontram no respetivo processo individual.

12.2.4 — Só serão contabilizados os elementos relativos às habilita-
ções, formação, experiência e avaliação de desempenho que se encontrem 
devidamente concluídos e comprovados com fotocópia.

12.3 — Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que refere no seu currículo, a apresenta-
ção de documentos comprovativos das respetivas declarações.

12.4 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da Lei.

12.5 — Candidatura a mais de que um concurso: Deve ser apresentada 
uma candidatura para cada concurso que se candidata (requerimentos 
e documentos anexos).

12.6 — Do requerimento de candidatura deve, obrigatoriamente, 
constar os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal a que se candidata, com 
a indicação da carreira, categoria e atividade caracterizadora do posto 
de trabalho a ocupar, bem como referência ao código da BEP (Bolsa 
de Emprego Público) ou do n.º do Aviso de Abertura no Diário da 
República;

b) Identificação completa do candidato (nome completo, data de nas-
cimento, sexo, nacionalidade, número de identificação fiscal, endereço 
postal e número de telefone);

c) Habilitações Literárias;
d) A identificação da relação jurídica de emprego público previamente 

estabelecida, se for caso disso, com menção expressa da carreira, cate-
goria de que é titular, da posição remuneratória que detém nessa data, da 
atividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce funções;

e) Situação em que se encontra relativamente aos requisitos de 
admissão previstos no artigo 17.º da LTFP aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20/06, referidos no ponto 8 deste aviso;

f) Os candidatos devem declarar no requerimento serem verdadeiros 
os factos constantes da candidatura.

13 — Métodos de Seleção, Critérios Gerais e Ponderações (Ref. A 
e B):

Nos termos do n.º 5 do artigo 56.º do anexo à LTFP os métodos de 
seleção a utilizar são os previstos nos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da referida 
Lei, isto é:

a) Avaliação curricular (AC), de acordo com o artigo 11.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/04, com ponderação de 70 %;

b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS), de acordo com o ar-
tigo 13.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04, com ponderação de 30 %;

13.1 — A Avaliação Curricular (AC) — visa analisar a qualificação 
dos candidatos de acordo com o posto de trabalho a que se candidata, 
designadamente, a habilitação académica, o percurso profissional com 
relevância da experiência adquirida, a formação profissional realizada 
e a avaliação de desempenho.

A avaliação curricular resultará da média aritmética ponderada das 
classificações quantitativas dos métodos de seleção, numa escala de 0 
a 20 valores, através da aplicação da seguinte fórmula:

AC= HA (15 %)+ FP(15 %)+ EP(60 %)+ AD (10 %)

em que:
HA — Habilitação Académica
FP — Formação Profissional
EP — Experiência Profissional
AD — Avaliação de Desempenho

13.2 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar, de 
uma forma objetiva e sistemática, a experiência profissional, de acordo 
com o posto de trabalho a que se candidata, e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o(a) entrevistador(a) 
e o(a) entrevistado(a), nomeadamente os relacionados com a capacidade 
de comunicação e relacionamento interpessoal. Constituem parâmetros 
de avaliação deste método de seleção: motivação, sentido de organiza-
ção, experiência profissional, conhecimento das funções, comunicação 
e relacionamento interpessoal.

14 — Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das 
fases que comportem, é eliminatório, sendo excluído do procedimento 
o candidato que não compareça ou que tenha obtido uma valoração in-
ferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhes sendo aplicado 
o método ou fases seguintes.

15 — Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto no 
artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04. Mantendo-se a igualdade será 
considerado preferencial o candidato que possua mais tempo de trabalho 
na função pública.

16 — Os candidatos têm acesso às atas do Júri, de acordo com a 
alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04, desde que 
as solicitem.

17 — De acordo com o n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04, 
os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas 
nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º, para a realização da 
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

18 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos 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 acima referida.

19 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações da Câmara Muni-
cipal de Vila do Conde e publicitada na página eletrónica (www.cm-
-viladoconde.pt).

20 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação, será publicitada na 2.ª série do Diário da República, afi-
xada no Edifício dos Paços do Concelho e publicitada na sua página 
eletrónica.

Os candidatos serão notificados através da forma prevista no n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04.

21 — Candidatos portadores de deficiência:
Ref. A) e B) — Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 

n.º 29/2001, de 3/02, é garantida a reserva de um lugar para candidatos 
com deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %.

21.1 — Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com 
deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60 % devem 
declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o 
respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de 
comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos 
dos artigos 6.º e 7.º do diploma supramencionado.

22 — Composição e identificação dos Júris dos Procedimentos Con-
cursais:

Ref. A) e B)
Presidente: Dr.ª Maria Manuela Castro Gonçalves Lima — Chefe de 

Divisão de Gestão de Recursos Humanos;
1.º Vogal Efetivo: Eng.ª Cláudia Ricardina Tavares Madureira — Téc-

nica Superior na área de Engenharia do Ambiente;
2.º Vogal Efetivo: Américo Martins Silva — Encarregado Geral Ope-

racional;
1.º Vogal Suplente: Eng.º Joaquim Luís Moreno Reis Guerreiro Pon-

te — Técnico Superior na área de Engenharia do Ambiente;
2.º Vogal Suplente: Dr.ª Susana Maria Neves Vidal — Técnica Su-

perior na área de Educação.

Em caso de ausência ou impedimento do Presidente do Júri, este será 
substituído pelo vogal nomeado imediatamente a seguir.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
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ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

24 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/04, o presente aviso será publicitado:

Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil se-
guinte à presente publicação;

Na página eletrónica da Câmara Municipal de Vila do Conde 
(www.cm -viladoconde.pt), por extrato, a partir da data de publicação 
no Diário da República. Num jornal de expansão nacional, por extrato, 
no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data de publicação no 
Diário da República.

11 de junho de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal, Elisa 
Ferraz, Dr.ª

311419391 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Aviso n.º 8590/2018

Procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público em regime

de contrato de trabalho a termo resolutivo certo
1 — Faz -se público que, para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, adiante designada por LGTFP, e artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, adiante designada por Portaria, e de acordo com as deli-
berações da Câmara Municipal datadas de 08 de junho de 2018 e 29 de 
março de 2018 e da Assembleia Municipal de 27 de abril de 2018 se 
encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da publica-
ção do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, procedimento 
comum para recrutamento de trabalhador com vínculo ou sem vinculo 
de emprego público, para constituição de relação jurídica de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, tendo em vista o preenchimento de dois lugares de 
Assistente Técnico/Nadador -Salvador previstos no mapa de pessoal desta 
Câmara Municipal, integrados na Divisão Sociocultural e Desportiva.

2 — Não foi efetuada consulta prévia à Entidade Centralizadora 
para a Constituição de Reserva de Recrutamento (ECCRC), uma vez 
que não tendo ainda sido publicado qualquer procedimento concursal 
para a constituição de reserva de recrutamento, e até à sua publicitação, 
conforme instruções da DGAEP, fica temporariamente dispensada a 
obrigatoriedade da referida consulta.

3 — Tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas 
autarquias locais (EGRAS) ainda não estão constituídas e de acordo com 
solução interpretativa uniforme, homologada pelo Secretário de Estado 
da Administração Local em 15 de julho de 2014, os Municípios estão 
dispensadas de consultar a Direção -Geral da Qualificação dos Trabalha-
dores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio 
de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação previsto 
no artigo 24.º da n.º 80/2013, de 28 de novembro, e regulamentado pela 
Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro.

4 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para ocu-
pação dos postos de trabalho a concurso, extinguindo -se com o seu 
preenchimento.

5 — O contrato será celebrado por um período de 1 ano com base na 
alínea h), n.º 1, artigo 57.º da LGTFP.

6 — Identificação e caracterização dos postos de trabalho: dois 
lugares de Assistente Técnico/Nadador -Salvador: Cidadão habilitado 
com curso de nadador -salvador certificado ou reconhecido pelo Instituto 
de Socorros a Náufragos a quem compete, para além dos conteúdos 
técnicos profissionais específicos, informar, prevenir, socorrer e prestar 
suporte básico de vida em qualquer circunstância na Piscina Municipal 
de Vila Nova de Cerveira.

6.1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 81.º da LGTFP, a descrição 
do conteúdo funcional não pode em caso algum, e sem prejuízo do 
n.º 3 do artigo 271.º da Constituição, constituir fundamento para o não 
cumprimento do dever de obediência e não prejudica a atribuição ao 
trabalhador de funções, não expressamente mencionadas, que lhe sejam 
afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha a 
qualificação profissional adequada e que não implique desvalorização 
profissional.

7 — Local de Trabalho — Área do Município de Vila Nova de Cerveira.

8 — Determinação do posicionamento remuneratório:
8.1 — Nos termos do artigo 38.º da LGTFP, o posicionamento dos 

trabalhadores recrutados numa das posições remuneratórias da categoria, 
é objeto de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar 
imediatamente após o termo de procedimento concursal, com os limites 
e condicionalismos impostos pelo artigo 42.º da LOE 2015, sendo a 
posição remuneratória de referência a seguinte: 1.ª posição, nível 5, a 
que corresponde a remuneração base de 683,13 €.

8.2 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º da LGTFP e do ar-
tigo 42.º da LOE 2015, os candidatos que possuam vínculo de emprego 
público, informam prévia e obrigatoriamente a entidade empregadora 
pública do posto de trabalho que ocupam e da posição remuneratória 
correspondente à remuneração que auferem

9 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
Podem candidatar -se indivíduos detentores de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, incluindo pessoal em sis-
tema de requalificação, que não se encontrem na situação prevista no 
ponto 10.4, que cumulativamente até ao termo do prazo fixado para 
apresentação de candidaturas satisfaçam os requisitos gerais e espe-
ciais, estipulados respetivamente no artigo 17.º e alínea b) do n.º 1 do 
artigo 86.º da LGTFP, a seguir referidos:

9.1 — Requisitos Gerais — os previstos no artigo 17.º da LGTFP:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 Anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

9.2 — Requisitos especiais — Nível Habilitacional exigido: 12.º ano 
de escolaridade ou curso que lhe seja equiparado, conforme o disposto 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º da LGTFP; a este acresce a posse 
de curso de nadador -salvador, conforme disposto na Lei n.º 68/2014, 
de 29 de agosto, e Portaria n.º 311/2015, de 28 de setembro.

No presente procedimento não existe possibilidade de substituição do 
nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

10 — Âmbito do recrutamento:
10.1 — O recrutamento inicia -se sempre de entre trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, de acordo 
com o estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da LTFP. Nos termos das 
alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 35.º da mesma lei podem candidatar -se:

a) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a execu-
tar diferente atribuição, competência ou atividade, do órgão ou serviço 
em causa;

b) Trabalhadores integrados na mesma carreira a cumprir ou a executar 
qualquer atribuição, competência ou atividade, de outro órgão ou serviço 
ou que se encontrem em situação de requalificação;

c) Trabalhadores integrados em outras carreiras.

10.2 — De acordo com o disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 30.º da 
LGTFP e conforme deliberação da Câmara Municipal de 08 de junho 
de 2018, com fundamento nos princípios de racionalização, eficiência 
e economia de custos, que devem presidir à atividade municipal e no 
relevante interesse público no recrutamento, foi autorizado que o presente 
procedimento concursal seja único, pelo que, em caso de impossibili-
dade de ocupação de todos os postos ou de alguns postos de trabalho 
no âmbito do procedimento concursal, proceder -se -á ao recrutamento 
de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida.

10.3 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria, não 
podem ser admitidos candidatos 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 o procedimento.

11 — As candidaturas devem ser formalizadas em impresso pró-
prio de utilização obrigatória, modelo disponível nos Recursos Hu-
manos desta Câmara Municipal, ou no site desta Autarquia em 
http//www.cm -vncerveira.pt, e entregues pessoalmente no Serviço de 
Recursos Humanos ou remetidas pelo correio registado com aviso de 
receção, para Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Praça do 
Município, 4920 -284 Vila Nova de Cerveira.

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.


