
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202212/0459
Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Juntas de Freguesia

Orgão / Serviço: Junta de Freguesia de Pedrouços
Vínculo: CTFP por tempo indeterminado
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional
Grau de Complexidade: 1

Remuneração: 705,00
Suplemento Mensal: 109.78 EUR
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Caracterização do Posto de Trabalho:

Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas
em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis;
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico;
Assumir responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta
utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos
mesmos;
Assegurar a limpeza, higiene, manutenção e conservação das instalações da
Junta de Freguesia de Pedrouços, mobiliário urbano, recintos desportivos,
infantis e escolares, vias e espaços públicos e ainda dos espaços ajardinados da
Freguesia;
Assegurar serviços do cemitério, designadamente, manutenção do cemitério;
limpeza; desinfeção e conservação, inumações; exumações; transladações;
reparação e remodelação de ossários e sepulturas; e manutenção do roseiral;
Garantir a conservação de bermas, valetas e caminhos agrícolas, desobstruir
aquedutos, remover do pavimento a lama e os detritos que aí se encontrem, de
forma a assegurar o devido escoamento das águas;
Conservar as obras de arte limpas da terra, da vegetação, ou de quaisquer
corpos estranhos;
Cuidar da conservação e limpeza dos marcos, balizas ou quaisquer outros sinais
colocados na via;
Assegurar a manutenção de pavimentos de paralelo, calçada de pedra e/ou
asfaltados;
Manusear equipamentos, ferramentas e utensílios manuais ou elétricos,
necessários à execução dos trabalhos e proceder à sua arrumação, limpeza e
manutenção;
Assegurar o atendimento (incluindo via telefone) caso hajam ocorrências na
Freguesia que o justifiquem, designadamente decorrentes de condições
atmosféricas adversas;
Colaborar nas atividades organizadas pela Freguesia, designadamente nos
trabalhos auxiliares de montagem e/ou desmontagem e conservação de
equipamentos e/ou estruturas;
Auxiliar na execução de cargas e descargas;
Condução de ligeiros;
Manuseamento de destroçadora /roçadora manual e aparador de sebes;
Execução de tarefas simples, de carácter manual, não especificadas, trabalhos
gerais de Serralharia, carpintaria, manutenção de espaços verdes, limpeza de
vias, sarjetas e sumidouros, pequenos trabalhos de construção civil em
instalações da freguesia, escolas, parques infantis, parques escolares, parcos
caninos, jardins públicos, vias públicas e todas as tarefas que a Junta entender
como necessários para prossecução;
Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe sejam
cometidas por Lei, por Regulamento, deliberação, despacho ou determinação
superior.

Requisitos de Admissão

Nomeação definitiva
Nomeação transitória, por tempo determinável
Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
CTFP a termo resolutivo certo
CTFP a termo resolutivo incerto
Sem Relação Jurídica de Emprego Público

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

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 indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

Não aplicável
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Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: 4 anos de escolaridade (1º ciclo ensino básico)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Junta de Freguesia 
de Pedrouços

2 Av.Nª.Srª Natividade, 
250

Maia 4425670 MAIA Porto                    
              

Maia                     
              

Total Postos de Trabalho: 2

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: mail@jf-pedroucos.pt
Contacto: 229016708

Data Publicitação: 2022-12-20
Data Limite: 2023-01-03

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial: Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para preenchimento de 2 postos de trabalho - carreira e categoria 
de Assistente Operacional. 1 – Para os devidos efeitos torna-se público que, no 
uso da competência que me é conferida pela al. a) do n.º 1, do art. 18.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e para efeitos do 
disposto no n.º 1 do art. 30.º e art. 33.º, da Lei Geral do Trabalho em 
Func¸o~es Pu´blicas, aprovada em anexo a` Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
na sua redac¸a~o atual (adiante LTFP) e art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, como estipulado no n.º1, do artigo 11.º, da Portaria n.º 
233/2022, de 9 de setembro (adiante designada de “Portaria”), ante a 
deliberação tomada pelo órgão Executivo datada 8 de novembro de 2022, 
encontra-se aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data 
da publicação por extrato em Diário da República e na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho 
previstos e não ocupados do mapa de pessoal da Freguesia de Pedrouços. 2 – 
Identificação da Entidade que realiza o procedimento: Freguesia de Pedrouços. 3 
– Postos de trabalho a ocupar: Carreira e categoria de Assistente Operacional – 
2 postos de trabalho. 4 – Modalidade do Vínculo de Emprego Público a 
Constituir: Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado. 
5 – Validade do procedimento concursal: O procedimento concursal é válido para 
o recrutamento do(a) trabalhador (a) necessário(a) ao preenchimento do posto 
de trabalho identificado no número anterior. Caso se verifique a previsão dos nºs 
5 e 6 do artigo 25.º da Portaria, é constituída reserva de recrutamento interna 
pelo prazo 18 (dezoito) meses contados da data de homologação da lista de 
ordenação final, a ser utilizada quando, nesse período, haja necessidade de 
ocupação de idênticos postos de trabalho, a constituir por contrato de trabalho 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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em funções públicas por tempo indeterminado. Na sequência do Despacho n.º 
2556/2014 – SEAP, as autarquias não estão sujeitas à obrigação de consulta 
prévia à Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores (INA) prevista na 
Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, no âmbito do procedimento prévio de 
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação. 6 – Âmbito do 
recrutamento: 6.1. Em cumprimento do disposto nos n.ºs 3 e 4, do artigo 30.º 
da LTFP, podem concorrer candidatos com e sem vínculo de emprego público, 
conforme deliberação da Junta de Freguesia de Pedrouços de 8 de novembro de 
2022. 6.2. 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 da Junta de Freguesia idênticos aos postos de trabalho para cuja 
ocupação se publicita o presente procedimento. 7 – Local de trabalho Freguesia 
de Pedrouços. 8 – Caracterização dos postos de trabalho em função da 
atribuição, competência ou atividade: Funções de natureza executiva, de caráter 
manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis; Execução de tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar 
esforço físico; Assumir responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e 
pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 
reparação dos mesmos; Assegurar a limpeza, higiene, manutenção e 
conservação das instalações da Junta de Freguesia de Pedrouços, mobiliário 
urbano, recintos desportivos, infantis e escolares, vias e espaços públicos e 
ainda dos espaços ajardinados da Freguesia; Assegurar serviços do cemitério, 
designadamente, manutenção do cemitério; limpeza; desinfeção e conservação, 
inumações; exumações; transladações; reparação e remodelação de ossários e 
sepulturas; e manutenção do roseiral; Garantir a conservação de bermas, valetas 
e caminhos agrícolas, desobstruir aquedutos, remover do pavimento a lama e os 
detritos que aí se encontrem, de forma a assegurar o devido escoamento das 
águas; Conservar as obras de arte limpas da terra, da vegetação, ou de 
quaisquer corpos estranhos; Cuidar da conservação e limpeza dos marcos, 
balizas ou quaisquer outros sinais colocados na via; Assegurar a manutenção de 
pavimentos de paralelo, calçada de pedra e/ou asfaltados; Manusear 
equipamentos, ferramentas e utensílios manuais ou elétricos, necessários à 
execução dos trabalhos e proceder à sua arrumação, limpeza e manutenção; 
Assegurar o atendimento (incluindo via telefone) caso hajam ocorrências na 
Freguesia que o justifiquem, designadamente decorrentes de condições 
atmosféricas adversas; Colaborar nas atividades organizadas pela Freguesia, 
designadamente nos trabalhos auxiliares de montagem e/ou desmontagem e 
conservação de equipamentos e/ou estruturas; Auxiliar na execução de cargas e 
descargas; Condução de ligeiros; Manuseamento de destroçadora /roçadora 
manual e aparador de sebes; Execução de tarefas simples, de carácter manual, 
não especificadas, trabalhos gerais de Serralharia, carpintaria, manutenção de 
espaços verdes, limpeza de vias, sarjetas e sumidouros, pequenos trabalhos de 
construção civil em instalações da freguesia, escolas, parques infantis, parques 
escolares, parcos caninos, jardins públicos, vias públicas e todas as tarefas que a 
Junta entender como necessários para prossecução; Exercer as demais funções, 
procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe sejam cometidas por Lei, por 
Regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior. 9 – Requisitos 
de Admissão Podem candidatar-se indivíduos, que cumulativamente até ao 
termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas satisfaçam 
obrigatoriamente, sob pena de exclusão, os requisitos gerais previstos nos 
artigos 17.º e no n.º 1, do art. 86.º, da LTFP, a seguir referidos: 9.1. - 
Requisitos Gerais de admissão: a) Nacionalidade Portuguesa, quando não 
dispensada pela Constituição, convenção internacional ou por lei especial; b) Ter 
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. 9.2. - Nível Habilitacional: 
Escolaridade obrigatória concluída (grau 1 - al. a) do art.º 86 da LTFP) em 
função da idade do(a) candidato(a): 4ª classe para os candidatos nascidos até 
31.12.1966; 6º ano para os candidatos nascidos até 31.12.1980; 9º ano para os 
candidatos nascidos a partir de 01.01.1981; 12º ano para os candidatos 
nascidos a partir de 01.01.1995. 9.3. - Os(As) candidatos(as) possuidores(as) de 
habilitações académicas obtidas em país estrangeiro deverão apresentar, em 
simultâneo com o documento comprovativo das suas habilitações, o 
correspondente documento de reconhecimento de habilitações estrangeiras 
previsto pela legislação portuguesa aplicável. 9.4. - Os(As) candidatos(as) 
deverão cumprir os requisitos referidos nos números anteriores até à data limite 
para apresentação de candidaturas. 9.5. - Não podem ser admitidos(as) 
candidatos(as) que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, 
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sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem 
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal desta autarquia, idênticos ao 
posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento. 9.6. 
- Requisitos Especiais de admissão: Possuir licença de condução válida, nos 
termos da lei em vigor, para condução de veículos ligeiros. 10 – Posição 
remuneratória, subsídio e suplemento 10.1 - De acordo com o n.º 1 do artigo 
38.º, da LFTP, o posicionamento do trabalhador recrutado numa das posições 
remuneratórias da categoria não é objeto de negociação com o empregador 
público, a qual terá lugar imediatamente após o termo do procedimento 
concursal. 10.2 – Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º, da LFTP, os 
candidatos com vínculo de emprego público previamente constituído, devem 
informar previamente o empregador público do posto de trabalho que ocupam e 
da posição remuneratória correspondente à remuneração que detêm nessa data. 
10.3 - A posição remuneratória de referência é a 4ª posição remuneratória da 
carreira/categoria de assistente operacional, que corresponde ao nível 
remuneratório 4.º da tabela remuneratória única (TRU), no montante pecuniário 
de 705,00 euros (setecentos e cinco euros). 10.4 - À remuneração referida no 
ponto anterior, acresce o subsidio de refeição, por cada dia de trabalho 
efetivamente prestado, no valor de €4,77 (quatro euros e setenta e sete 
cêntimos). 10.5 - À remuneração mencionada em 10.3 acresce, ainda, o 
suplemento de penosidade e insalubridade previsto no Decreto Lei n.º 93/2021, 
de 9 de novembro que à data atual se fixa no valor no valor de €4,99 (quatro 
euros e noventa e nove cêntimos), por cada dia de trabalho efetivamente 
prestado. 11 – Prazo e Formalização das Candidaturas: 11.1 - Prazo: 10 dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte ao da publicitação do presente Aviso; 
11.2 - Formalização das Candidaturas: A) As candidaturas devem ser 
preferencialmente efetuadas em suporte eletrónico, que não deve ultrapassar os 
15 MB, para o endereço eletrónico mail@jf-pedroucos.pt, sendo a validação feita 
por submissão do formulário, disponibilizado para o efeito (cfr. Al. c) infra), 
acompanhado do respetivo currículo e demais documentos, devendo o(a) 
candidato(a) guardar o comprovativo. B) Em caso de impossibilidade por parte 
do(a) candidato(a)em apresentar a candidatura em suporte eletrónico, por não 
dominar ou não possuir os meios necessários para o efeito, poderá a candidatura 
ser apresentada em suporte de papel (presencial ou via CTT), no seguinte 
endereço postal - Avenida Nossa Senhora da Natividade, n.º 250, 4425-671, 
Pedrouços. Nos termos do art. 104.º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, na sua atual redação. C) Em ambas as modalidades as 
candidaturas deverão ser apresentadas através do preenchimento de formulário 
obrigatório, de acordo com o disposto no artigo 13.º da Portaria e com o 
Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, da DGAEP (Direção-Geral da 
Administração e do Emprego Público, disponível no link seguinte https://jf-
pedroucos.pt. D) Na apresentação da candidatura por meios eletrónicos a 
validação é feita por submissão do formulário disponibilizado para esse efeito, 
acompanhado do respetivo currículo e demais documentos, devendo o candidato 
guardar o comprovativo. E) A apresentação da candidatura em suporte de papel, 
é efetuada nos termos dos artigos 104.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, na sua atual redação. 11.3 - Do requerimento de candidatura 
deve constar obrigatoriamente o formulário, devidamente preenchido, entre 
outros, com os seguintes elementos: a) Identificação do procedimento concursal 
a que se candidata, com indicação da carreira, categoria e atividade 
caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar; b) Identificação da entidade que 
realiza o procedimento; c) Identificação do(a) candidato(a) pelo nome, data de 
nascimento, sexo, nacionalidade, número de identificação civil e endereço postal 
e eletrónico, caso exista; d) Situação perante cada um dos requisitos de 
admissão exigidos; e) Opção por métodos de seleção nos termos do n.º 3 do 
artigo 36.º da LTFP, quando aplicável; f) No caso dos candidatos com 
deficiência, declaração do respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, 
bem como dos elementos necessários a garantir que o processo de seleção dos 
candidatos com deficiência se adequa, nas suas diferentes vertentes, às 
capacidades de comunicação/expressão; g) Menção de que o(a) candidato(a) 
declara serem verdadeiros os factos constantes da candidatura. 11.4 - 
Documentos que devem acompanhar o formulário de candidatura: a) Curriculum 
Vitae atualizado, dele devendo constar os seguintes elementos: nome, data de 
nascimento, sexo, nacionalidade, morada, contactos, incluindo endereço de 
correio eletrónico, número de identificação civil, número de identificação fiscal, 
habilitações literárias, funções que exerce, bem como as que exerceu, quando 
exista experiência profissional, indicação dos respetivos períodos de duração e 
atividades relevantes, assim como a formação profissional detida, com indicação 
da entidade promotora, data de frequência e duração (em horas); b) Fotocópia 
do(s) certificado(s) de habilitações académicas. Os(as) candidatos(as) 
possuidores(as) de habilitações académicas obtidas em país estrangeiro, deverão 
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apresentar, em simultâneo, documento comprovativo das suas habilitações 
correspondente ao reconhecimento das habilitações estrangeiras previstas pela 
legislação portuguesa aplicável; c) Fotocópias dos comprovativos das ações de 
formação profissional frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional das 
áreas integrantes do posto de trabalho, onde conste data de realização e 
duração dos mesmos, sob pena de não serem consideradas pelo Júri do 
procedimento; d) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem do 
candidato com data posterior à do presente aviso, que comprove 
inequivocamente: a identificação do vínculo de emprego público de que é titular; 
a identificação da carreira e da categoria em que o candidato se integra; a 
posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado, com indicação do 
respetivo valor (apenas aplicável a trabalhadores com contrato de trabalho em 
funções públicas); o tempo de serviço na categoria, na carreira e na 
Administração Pública; a descrição das atividades / funções que atualmente 
executa, a antiguidade na execução das mesmas e o respetivo grau de 
complexidade das mesmas, com menção da classificação obtida nas duas últimas 
avaliações do desempenho, ou indicação de que não possui avaliação do 
desempenho no período, por razões que não são imputáveis ao candidato.; 11.5 
– A não apresentação pelo(a) candidato(a) do formulário de candidatura, bem 
como dos documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos 
legalmente exigidos determina a exclusão do(a) candidato(a), nos termos da 
alínea a) do n.º 5, do artigo 15.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, 
na sua atual redação, sempre que tal falta impossibilite a sua admissão e a 
impossibilidade de constituição do vinculo de emprego público, nos restantes 
casos, nos termos previstos na al. b) no n.º 5 do mesmo diploma legal. 11.6 - 
Aos(Às) eventuais candidatos(as) que exerçam funções na Freguesia de 
Pedrouços, não é exigida a apresentação de fotocópia do certificado de 
habilitações académicas, dos comprovativos da formação profissional ou 
comprovativos de outros factos indicados no curriculum, desde que tais 
documentos se encontrem arquivados no respetivo processo individual e os (as) 
candidatos(as) expressamente refiram que os mesmos se encontram arquivados 
naquele processo, o mesmo se aplicando à declaração referida na alínea d) do 
ponto “11.4” do presente aviso, que será oficiosamente entregue ao júri pelo 
serviço respetivo. 11.7 - Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer 
candidato, em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a 
apresentação de elementos comprovativos das suas declarações. 11.8 - A na~o 
confirmac¸a~o da veracidade dos dados da candidatura determina a exclusa~o 
do candidato do procedimento concursal, para ale´m da responsabilidade 
disciplinar e / ou penal a que houver lugar. 12 – Métodos de seleção: Nos 
termos do n.º 1 do artigo 17.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, na 
atual redação, conjugada com o n.º 1 do artigo 36.º da LTFP, serão aplicados os 
métodos de seleção obrigatórios: Prova de Conhecimentos (PC), Avaliação 
Psicológica (AP) e os métodos de seleção facultativos - Entrevista Profissional de 
Seleção (EPS). De acordo com o n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, no caso de 
candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 
atividade caracterizadoras dos postos de trabalho em causa, bem como os 
candidatos em situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham 
desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, e que não os 
afastem por escrito (nos termos do n.º 3 do mesmo artigo), os métodos de 
seleção a aplicar, serão: Avaliação Curricular (AC), Entrevista de Avaliação de 
Competências (EAC) e os métodos de seleção facultativos: Entrevista Profissional 
de Seleção (EPS). A Prova de Conhecimentos (PC) que visa avaliar os 
conhecimentos académicos e, ou, profissionais e a capacidade para aplicar os 
mesmos a situações concretas no exercício da função. Assumirá a natureza 
teórica e prática, com a duração de 60 minutos (30 minutos para a componente 
teórica e 30 minutos para a componente prática), valorada numa escala de 0 a 
20 valores, de caráter eliminatório para os candidatos que obtiverem 
classificação inferior a 9,5 valores. Versará sobre as boas práticas dos trabalhos 
a desenvolver no Cemitério de Pedrouços, Regulamento do Cemitério e Capela 
Mortuária de Pedrouços, publicado em Diário da República, através do Aviso n.º 
18128/2021, Diário da República, 2.ª Série, Parte H de 24 de setembro de 2021 
e Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada em anexo à Lei 
n.º35/2014, de 20/06, na sua atual redação. A avaliação da Prova Prática resulta 
da média aritmética da classificação obtida na realização de 3 tarefas de 
manuseamento de equipamentos de trabalho e manutenção do espaço público e 
cemitério da freguesia. Na prova prática será avaliada a destreza, postura, 
utilização dos Equipamentos de proteção individual e Coletiva apropriados à 
tarefa, rapidez e resultado final do trabalho executado. A Avaliação Psicológica 
(AP) que visa avaliar aptidões, características de personalidade e ou 
competências comportamentais dos(as) candidatos(as), tendo como referência o 
perfil de competências previamente definido, podendo comportar uma ou mais 
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fases. A Avaliação Psicológica será valorada através dos níveis classificativos de 
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. A Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS) que visa avaliar a experiência profissional e aspetos 
comportamentais, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal. Será classificada através dos 
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos 
quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 
valores. A classificação final resulta da média aritmética simples das 
classificações obtidas em cada um dos parâmetros: - Motivação e interesses; - 
Capacidade de resolução de conflitos-estratégias; - Comportamento nas relações 
interpessoais; - Capacidade de comunicação. Cada um dos métodos utilizados é 
eliminatório pela ordem enunciada e será excluído o candidato que obtenha uma 
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo 
aplicado o método ou fase seguinte. A ordenação final dos candidatos que 
completem o procedimento será efetuada numa escala de 0 a 20 valores e 
resultará da aplicação da seguinte fórmula: OF = 45%PC + 25%AP + 30%EPS) 
Em que: OF = Ordenação Final PC = Prova de Conhecimentos AP = Avaliação 
Psicológica EPS = Entrevista Profissional de Seleção Para os(as) candidatos(as) 
abrangidos(as) pela aplicação do nº.2 do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, os métodos de seleção a aplicar são: Avaliação Curricular (AC) e 
Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) e os métodos facultativos 
Entrevista Profissional de Seleção (EPS). A Avaliação Curricular (AC) que visa 
analisar a qualificação dos candidatos, ponderando os elementos de maior 
relevância para o posto de trabalho a ocupar. Serão considerados e ponderados, 
desde que se encontrem devidamente comprovados: a Habilitação Académica 
(HA), a Formação Profissional (FP), a Experiência Profissional (EP) e a Avaliação 
de Desempenho (AD). A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) que visa 
obter informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados 
com as competências consideradas essenciais para o exercício da função. Será 
elaborado um guião de entrevista composto por um conjunto de questões 
diretamente relacionadas com o perfil de competências previamente definido, 
associado a uma grelha de avaliação individual, que traduz a presença ou 
ausência dos comportamentos em análise, avaliado segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais 
correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. A 
Entrevista Profissional de Seleção (EPS) que visa avaliar a experiência 
profissional e aspetos comportamentais, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, será classificada 
através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 
16, 12, 8 e 4 valores. A classificação final resulta da média aritmética simples 
das classificações obtidas em cada um dos parâmetros: - Motivação e interesses; 
- Capacidade de resolução de conflitos-estratégias; - Comportamento nas 
relações interpessoais; - Capacidade de comunicação. Cada um dos métodos 
utilizados é eliminatório pela ordem enunciada e serão excluídos os candidatos 
que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, 
não lhe sendo aplicado o método ou fase seguinte. A ordenação final dos 
candidatos que completem o procedimento será efetuada numa escala de 0 a 20 
valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula: OF = 45%AC + 30%EAC + 
25%EPS Em que: OF = Ordenação Final; AC = Avaliação Curricular; EAC = 
Entrevista de Avaliação de Competências; EPS = Entrevista Profissional de 
Seleção. 13 – Serão excluídos os candidatos que não compareçam a qualquer 
um dos métodos de seleção. 14 – Nos termos do n.º 1 do art. 23.º da Portaria 
n.º 233/2022 de 9 de setembro, a ordenac¸a~o final dos candidatos que 
completem o procedimento concursal, com aprovac¸a~o em todos os me´todos 
de selec¸a~o aplicados, e´ efetuada por ordem decrescente da me´dia aritme
´tica ponderada das classificac¸o~es quantitativas obtidas em cada me´todo de 
selec¸a~o, expressa numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a 
valorac¸a~o ate´ a`s cente´simas, efetuando-se o recrutamento pela ordem 
decrescente da ordenação final dos candidatos, de acordo com o disposto no art. 
37.º, n.º 1, al. d) e art. 38.º da LTFP. 14.1 - Em situações de igualdade de 
valoração, aplica-se o disposto no artigo 24.º da Portaria. Se o empate persistir, 
será fator de desempate a maior classificação obtida no parâmetro da entrevista 
de avaliação de competências relativo à orientação do serviço público. 15 – Nos 
termos do n.º 6 do artigo 11.º da citada Portaria, a ata 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 do 
método, é publicitada no sítio da internet da Junta de Freguesia de Pedrouços 
(https://jf-pedroucos.pt) 16 – A publicitação dos resultados obtidos em cada 
método de seleção é nos termos e para os efeitos do n.º art. 22.º da Portaria 
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n.º 233/2002 de 9 de setembro, efetuada através de lista ordenada 
alfabeticamente, disponibilizada em https://jf-pedroucos.pt, e afixada em local 
visível ao público na Junta de Freguesia de Pedrouços. 17 – A lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados é notificada aos(às) candidatos(as) 
nos termos do disposto no artigo 6.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 25.º, 
ambos da citada Portaria. 18 – A lista unitária de ordenação final dos(as) 
candidatos(as), após homologação, é afixada em local visível e público das 
instalações da Junta de Freguesia de Pedrouços e disponibilizada na respetiva 
página eletrónica, da autarquia, disponível em https://jf-pedroucos.pt, nos 
termos da alínea d), do artigo 10.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril. 19 – 
Notificação e exclusão dos candidatos: 19.1 - Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º 
da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, as notificações dos candidatos são 
efetuadas através de correio eletrónico. 19.2 - De acordo com o preceituado no 
n.º 4 do artigo 16.º da Portaria, os (as) candidatos(as) excluídos(as) serão 
notificados(as), nos dois dias úteis seguintes à conclusão do procedimento 
previsto no n.º 1 para a realização da audiência dos interessados, nos termos do 
Código de Procedimento Administrativo, na sua atual redação, sendo os(as) 
candidatos(as) admitidos(as) notificados(as) da decisão de admissão no mesmo 
prazo. 19.3 - São excluídos do procedimento os(as) candidatos(as) que não 
realizem o método para o qual foram notificados. 20 – Nos termos dos n.ºs 5 e 
6 do artigo 25.º da Portaria n.º 233/2022 de 9 de setembro, sempre que o 
procedimento concursal vise a ocupac¸a~o futura de postos de trabalho ou a 
lista de ordenac¸a~o final contenha um nu´mero de candidatos(as) aprovados
(as) superior ao dos postos de trabalho a ocupar, e´ constitui´da uma reserva 
de recrutamento interna, va´lida pelo peri´odo de 18 meses contados da data 
de homologac¸a~o da lista de ordenac¸a~o final , para a eventualidade de 
haver necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho. 21 – 
Composição do Júri 21.1 - O Júri terá a seguinte composição: Presidente: Nuno 
André de Carvalho Costa, secretário, Junta de Freguesia. 1º Vogal Efetivo: 
António Luis Soares Monteiro, tesoureiro, Junta de Freguesia. 2º Vogal Efetivo: 
Maria do Carmo Carvalheira Borges, técnica superior, Junta de Freguesia. 1.º 
Vogal Suplente: Isabel Cristina Teixeira Barreira Cunha, vogal, Junta de 
Freguesia. 2.º Vogal Suplente: Sandra Maria Afonso Pereira Martins Abreu, 
vogal, Junta de Freguesia. 21.2 - Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer 
candidato(a), em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, 
a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações. 21.3 - As 
falsas declarações prestadas pelos(as) candidatos(as) além da exclusão do 
procedimento concursal, acarretam ainda para o(a) mesmo(a) responsabilidade 
disciplinar e ou penal a que houver lugar. 22 – Quotas de Emprego para pessoas 
com deficiência: Nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em 
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência 
legal. O sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência, obedecerá 
ao disposto no Decreto-Lei n.º n.º 29/2001, de 03 de fevereiro, na sua redação 
atual. 23 – Princípio da igualdade Nos termos do Despacho Conjunto n.º 
373/2000, de 1 de marc¸o, publicado no Dia´rio da Repu´blica, n.º 77, 2.ª se
´rie, de 31 de marc¸o de 2000, faz-se constar a seguinte menc¸a~o: «Em 
cumprimento da ali´nea h) do artigo 9.º da Constituic¸a~o, a Administrac¸a~o 
Pu´blica, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma poli´tica 
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego 
e na progressa~o profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de 
evitar toda e qualquer forma de discriminac¸a~o». 24 – Publicitação da Lista 
Unitária de Ordenação Final dos Candidatos A lista unitária de ordenação final 
dos candidatos, após homologação, é publicada nos sitio web da junta de 
freguesia de pedrouços disponível em https://jf-pedroucos.pt 25 – O presente 
procedimento concursal regula-se pelo disposto na Constituição da República 
Portuguesa, na sua atual redação, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 
Código do Procedimento Administrativo (CPA) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual, pela Portaria n.º 233/2022, de 9 
de setembro (adiante designada por Portaria), Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro, Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e Despacho (extracto) 
n.º 11321/2009, de 8 de maio. 26 – Na tramitação do presente procedimento 
concursal a Junta de Freguesia de Pedrouços irá tratar os dados pessoais dos
(as) candidatos(as), em conformidade com o Regulamento Geral sobre Proteção 
de Dados (EU)2016/679, transposto para o ordenamento jurídico português 
através da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, na sua atual redação, na medida do 
adequado, pertinente e limitado ao que for necessário no âmbito do presente 
procedimento concursal. 27 – Em tudo o que não esteja previsto no presente 
aviso, ou que ele contrarie, aplicam-se as normas constantes da legislação 
atualmente em vigor. 
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Observações

Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:
Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:
Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Resultados

Alteração de Júri
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