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Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de trinta e dois 
postos de trabalho do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, restrito a candidatos 
abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de vínculos precários 
(PREVPAP).  
 
1. Nos termos do disposto nos artigos 9.º e 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
torna-se público que, por meu despacho de vinte e três de abril do ano corrente, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente aviso na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), procedimento concursal comum para a constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 
trinta e dois postos de trabalho, previstos no Mapa de Pessoal para 2018 desta Câmara 
Municipal, da carreira/categoria de Assistente Operacional.  
 
2. Legislação aplicável: Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP); Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 
145/2011, de 6 de abril; e Código do Procedimento Administrativo. 
 
3. Local de Trabalho: Área do concelho de Penafiel  
 
4. O procedimento concursal destina-se à ocupação de trinta e dois postos de 
trabalho do Mapa de Pessoal para 2018 da Câmara Municipal de Penafiel na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos 
constantes do artigo 40.º e seguintes da LTFP.  
 
5. Descrição sumária das funções por categoria/carreira e número de postos por 
função: 
5.1. Assistente Operacional – Auxiliar Administrativo – 1 posto 
5.2. Assistente Operacional – Porta Miras – 1 posto 
5.3. Assistente Operacional – Auxiliar de Ação Educativa – 11 postos 
5.4. Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza – 19 postos 
 
6. O presente procedimento concursal é aberto no âmbito do PREVPAP, para regularização 
das situações de trabalho precário previstas no artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro.  
 
7. Caracterização sumária das funções por posto de trabalho: 
7.1. Assistente Operacional – Auxiliar Administrativo: Assegura o contacto entre os 
serviços; efetua a receção e entrega de expediente e encomendas; transmite recados, 
levanta e deposita dinheiro ou valores; presta informações verbais ou telefónicas; transporta 
máquinas, artigos de escritório e documentação diversa entre gabinetes; assegura a 
vigilância de instalações e acompanha os visitantes aos locais pretendidos; providencia 
pelas condições de asseio, limpeza e conservação das portarias e verifica as condições de 
segurança antes de proceder ao seu encerramento; executa outras tarefas simples que 
exigem principalmente conhecimentos práticos. 
7.2. Assistente Operacional – Porta Miras: realiza tarefas auxiliares à execução dos 
trabalhos de um topógrafo, seguindo as suas instruções, no transporte ou colocação dos 
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aparelhos óticos a utilizar; fixa e posiciona determinados alvos, tais como as estacas, 
bandeirolas e miras geodésicas para que o topógrafo possa marcar um alinhamento; 
procede à manutenção do material; transporta o equipamento necessário; abre a visão da 
linha a anotar cortando os ramos de árvores que obstruam a mesma; executa outros 
trabalhos auxiliares, tais como medições.  
7.3. Assistente Operacional – Auxiliar de Ação Educativa: Ao auxiliar de ação educativa 
incumbe o exercício de funções de apoio geral, incluindo as de telefonista e operador de 
reprografia, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço pelo estabelecimento de 
educação ou de ensino e pelo trabalho que, em comum, nele deve ser efetuado. Ao auxiliar 
de ação educativa compete, no exercício das suas funções, designadamente: Participar 
com os docentes no acompanhamento das crianças e dos jovens durante o período de 
funcionamento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente educativo; Exercer 
tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores da escola e controlar entradas e 
saídas da escola; Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens na 
escola; Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, 
bem como do material e equipamento didático e informático necessário ao desenvolvimento 
do processo educativo; Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, 
em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o aluno a unidades de prestação de 
cuidados de saúde; Efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento 
dos serviços; Exercer, quando necessário, tarefas de apoio de modo a permitir o normal 
funcionamento das bibliotecas escolares.  
7.4. Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza: procede à remoção de lixos e 
equiparados, varredura e limpeza de ruas, limpeza de sarjetas, lavagem das vias públicas, 
limpeza de chafarizes, remoção de lixeiras e extirpação de ervas; executa outras tarefas 
simples, não especificadas, de caráter manual exigindo principalmente esforço físico e 
conhecimentos práticos. 
 
8. Habilitações literárias exigidas: Escolaridade Obrigatória  
 
8. Posição remuneratória: 1.ª posição remuneratória da carreira/categoria de Assistente 
Operacional. 
   
9. Requisitos de admissão relativos ao trabalhador:  
9.1. Exerça ou tenha exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da 
carreira/categoria a concurso, sem o vínculo jurídico adequado, reconhecido nos termos do 
artigo 3.º da Lei n.º112/2017, de 29 de dezembro.  
9.2. Ser detentor dos requisitos cumulativos, enunciados no artigo 17.º da LTFP:  
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção 
internacional ou por 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) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;  
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.  
9.3. Possuir as habilitações literárias constantes do ponto 7. do presente aviso.  
9.4. No presente procedimento concursal não existe a possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissionais, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º da 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.  
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10. Forma e prazo de apresentação das candidaturas:  
10.1. Prazo: dez dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na Bolsa de 
Emprego Público e na página eletrónica desta Câmara Municipal –www.cm-penafiel.pt;  
10.2. Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento de 
formulário tipo, disponível no sítio da internet desta Câmara Municipal – www.cm-penafiel.pt, 
podendo ser enviados por via eletrónica para o endereço de correio eletrónico, 
recursos.humanos@cm-penafiel.pt, até às 24h00 horas do último dia do prazo para 
apresentação das candidaturas ou por correio registado com aviso de receção endereçado 
à Câmara Municipal de Penafiel, Praça Municipal, 4564-002 Penafiel, valendo a data aposta 
no registo como data de envio para efeitos de cumprimento do prazo referido na alínea 
anterior.  
10.3. No formulário de candidatura são de preenchimento obrigatório: identificação do 
procedimento concursal objeto da candidatura (ex: OE0000); identificação do candidato 
(nome, data de nascimento, nacionalidade, número de identificação fiscal, residência, 
telefone e endereço eletrónico); habilitações académicas e profissionais;  
10.4. Com a candidatura devem ser entregues os seguintes documentos:  
a) Fotocópia do Certificado de Habilitações;  
b) Fotocópia dos Certificados ou comprovativos de ações de formação realizadas com 
relevância para o posto de trabalho objeto de candidatura;  
c) Currículo detalhado e atualizado, datado e assinado;  
10.5. Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, na atual redação, a não apresentação dos documentos atrás referidos determina a 
exclusão dos candidatos. 
  
11. Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação 
de documentos comprovativos das suas declarações. 
  
12. Métodos de Seleção: O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular e a 
entrevista profissional de seleção, se houver mais do que um candidato ao mesmo posto de 
trabalho.  
12.1. A avaliação curricular é valorada de acordo com a escala de 0 a 20 valores, e visa 
avaliar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções 
exercidas e a avaliação de desempenho obtida. Para tal, serão considerados e ponderados 
os elementos de maior relevância para o posto de trabalho, nomeadamente: as habilitações 
académicas, a formação profissional, a experiência profissional e o tempo de desempenho 
no período anterior, no exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a 
concurso.  
12.2. Entrevista profissional de seleção: A entrevista profissional de seleção visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e os 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. 
12.3. São motivos de exclusão do presente procedimento:  
a) O incumprimento dos requisitos mencionados neste aviso, sem prejuízo dos demais, 
legal ou regularmente previstos;  
b) A obtenção de uma valoração inferior a 9,5 valores na avaliação curricular;  
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c) A não comparência à entrevista profissional de seleção (quando aplicável);  
d) A obtenção de uma valoração final inferior a 9,5 valores, quando haja lugar à aplicação 
dos dois métodos de seleção, resultado do emprego da fórmula da alínea b) do ponto 12.4 
do presente aviso.  
12.4. Classificação final (CF):  
a) A classificação final será expressa de 0 a 20 valores.  
b) Quando haja lugar à aplicação dos dois métodos de seleção, a CF será expressa, de 
igual modo, de 0 a 20 valores, a qual resulta da aplicação da seguinte fórmula CF = (70%) 
AC + (30%) EPS, em que CF = Classificação Final; AC = Avaliação Curricular e EPS = 
Entrevista Profissional de Seleção.  
12.5. No caso em que haja lugar a entrevista profissional de seleção, os candidatos são 
convocados nos termos do artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro e por uma 
das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º do mesmo diploma, mas preferencialmente, por 
correio eletrónico, de acordo com o n.º 8 do artigo 10.º da Lei nº 112/2017, de 29 de 
dezembro, indicando-se o dia, hora e local da realização do mencionado método de 
seleção.  
12.6. A publicitação dos resultados obtidos na avaliação curricular ou após a aplicação dos 
dois métodos de seleção, quando aplicável, é efetuada através de lista, ordenada 
alfabeticamente, afixada em local visível e público nas instalações da Divisão de Recursos 
Humanos, Rua Conde Ferreira, 75, 4560-483 Penafiel e na sua página eletrónica.  
12.7. Haverá lugar à audiência de interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, após a aplicação de todos os métodos de seleção e antes de ser proferida a 
decisão final.  
12.8. As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de 
cada um dos métodos a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do 
método, são facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.  
12.9. A lista de classificação final dos candidatos é publicada na página eletrónica da 
Câmara Municipal de Penafiel, após aplicação dos métodos de seleção.  
12.10 A lista de classificação após homologação é publicada na BEP, afixada em local 
público e visível das instalações da Divisão de Recursos Humanos, Rua Conde Ferreira, 75, 
4560-483 Penafiel e disponibilizada na respetiva página eletrónica; sendo ainda publicado 
um aviso na 2.ª série do Diário da República, com informação sobre a sua publicitação, nos 
termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual 
redação.  
 
13. Composição e identificação do júri: o júri do presente concurso, bem como da 
avaliação do período experimental, será assim constituído 
13.1. Assistente Operacional – Auxiliar Administrativo 

Presidente – Dr. Manuel Fernando Vaz Ribeiro, Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos. 

Vogais efetivos – Dr. Carlos Manuel da Rocha Barros – Técnico Superior – Jurista e 
Carlos Manuel Ferreira Cunha Carvalho, Técnico Superior - Contabilidade. 

Vogais suplentes – Dr. Hugo Romão Teles Gonçalves Pacheco, e Dr. Joaquim 
Vicente Ferreira de sousa, Técnicos Superiores 

Substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos o vogal efetivo Dr. Carlos 
Manuel da Rocha Barros. 
13.2. Assistente Operacional – Porta Miras 

Presidente – Eng.º Alfredo José Teixeira, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística. 
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Vogais efetivos – Eng.º Alexandre José Magalhães Couto, Chefe de Unidade 
Orgânica e Dr. Manuel Fernando Vaz Ribeiro, Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 

Vogais suplentes – Pedro Miguel Batista Leão Barbosa e Ricardo Augusto Andrade 
Soares, Assistentes Técnicos – Topógrafos. 

Substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos o vogal efetivo Eng.º 
Alexandre José Magalhães Couto. 
13.3. Assistente Operacional – Auxiliar de Ação Educativa  

Presidente – Dr. Manuel Fernando Vaz Ribeiro, Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos. 

Vogais efetivos – Dr. João Alexandre Lameiras Pinto, Chefe da Unidade de 
Educação, Juventude e Tempos Livres e Dr. Carlos Manuel Ferreira Cunha Carvalho, 
Técnico Superior - Contabilidade. 

Vogais suplentes – Dr. Joaquim Vicente Ferreira de Sousa, Técnico Superior e 
Isménia Maria Moreira Rocha Moura, Coordenadora Técnica. 

Substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos o vogal efetivo Dr. Carlos 
Manuel Ferreira Cunha Carvalho, Técnico Superior - Contabilidade. 
13.4. Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza  

Presidente – Dr. Jorge Duarte Araújo Silva Alves, Chefe da Divisão de Ambiente e 
Transportes. 

Vogais efetivos – Dr. Manuel Fernando Vaz Ribeiro, Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Dr. Carlos Manuel Ferreira Cunha Carvalho, Técnico Superior - Contabilidade. 

Vogais suplentes – Paulo Alexandre Ferreira Rocha, Encarregado Geral 
Operacional, e Zeferino Silva Pacheco, Encarregado do Serviço de Higiene e Limpeza 

Substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos o vogal efetivo Dr. Manuel 
Fernando Vaz Ribeiro, Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
 
14. Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
o presente aviso é publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na página 
eletrónica desta Câmara Municipal de Penafiel - www.cm-penafiel.pt.  
 
 

Paços do Município de Penafiel, 26 de abril de 2018 
O Presidente da Câmara, 

 
(Dr. Antonino Aurélio Vieira de Sousa) 

 


