
 

 

DESPACHO Nº 59 / 2021 

DESPACHO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE NOVE (9) 

POSTOS DE TRABALHO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO  

 
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

considerando que: 

 

a) Em sessão da Assembleia Municipal, de 24 de junho de 2021, sob proposta da Câmara 

Municipal, aprovada por deliberação de 21 de maio de 2021 foi autorizada a abertura 

do procedimento concursal comum, necessário ao recrutamento para os postos de 

trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Municipio de Vila Nova de 

Poiares, para o ano de 2021, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado ao abrigo do  disposto nos nºs  4 do artigo 30.º da 

LTFP, possibilitando assim que possam concorrer trabalhadores com e sem vinculo de 

emprego público; 

b) A carência atual de recursos humanos nas diversas áreas supra indicadas a que se 

reporta o presente procedimento concursal, representando estes postos uma 

necessidade permanente, urgente e não satisfeita, pelo que a sua não ocupação 

resultaria numa rutura da capacidade de resposta deste Município para assegurar o 

cumprimento das obrigações de prestação de serviço público a que está obrigado.  

c) Esta carência de recursos humanos, pelo menos no que se refere a 4 postos de 

trabalho, tendo em vista o suprimento de funções de apoio e suporte ao exercício de 

atividades que necessariamente irão resultar da transferência de competências para a 

administração local na área da educação, no próximo ano de 2022. 

d) Nos termos do disposto nos artigos 16.º e 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, foi consultada a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

(CIM/RC), Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA), que 

integra o Município de Vila Nova de Poiares, sobre a existência de pessoal em 

requalificação naquela entidade, tendo esta informado que não se encontra 

constituída, nem existe lista nominativa dos trabalhadores que são colocados em 

situação de requalificação.  

e) As necessidades de recrutamento também não podem ser satisfeitas por recurso a 

reservas constituídas pelo Municipio de Vila Nova de Poiares, já que não existem 

reservas de recrutamento válidas para as áreas funcionais que mais à frente iremos 

identificar;  

f) Não é necessário consultar o Instituto Nacional de Administração, I. P. (INA, I. P.) no 

âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 

requalificação, uma vez que, de acordo com a solução interpretativa uniforme da 



Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de julho de 2014, devidamente 

homologada pelo Exm.º Sr. Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de 

julho de 2014 (despacho 2556/2014-SEAP constante da nota n.º5/JP/2014 da DGAL), 

“As autarquias locais não tem de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores” (atualmente designado por INA, I.P).   

g) A previsibilidade orçamental e a afetação das despesas com pessoal de verbas 

destinadas a suportar os encargos com o recrutamento dos trabalhadores necessários 

à ocupação dos postos de trabalho previstos, e não ocupados, do mapa de pessoal 

aprovado, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 31.º  da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual 

redação, doravante designada por LTFP, e n.1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, se encontra 

devidamente salvaguardado no orçamento do Município de Vila Nova de Poiares, para 

2021; 

h) Os encargos com o referido recrutamento encontram-se previstos no Orçamento 

Municipal para o ano de 2021, na rubrica 01.02 - 01.01.04.04 - Recrutamento de 

Pessoal - Novos postos de trabalho" existindo cabimento para a contratação de sete 

Técnicos Superiores e dois Assistentes Operacionais, segundo informação da Unidade 

Financeira nº 4742 de 19 de abril de 2021. 

 

Considerando, igualmente: 

i) A competência prevista na alínea a) do nº 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, alínea a) do nº 2 do artigo 27.º, 

conjugado com o disposto no nº 1 o artigo 30.º, no nº1 do artigo 33.º e alínea b) do 

nº1 do artigo 31.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP - Lei nº 

35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação), e em cumprimento com o disposto 

nos artigos 12.º e 13.º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e 

republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro, 

 

DECIDE-SE A ABERTURA DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS CONCURSAIS:  

 um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior -  área 

Gestão Florestal, para a Unidade de Planeamento e Obras Particulares; 

 um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área 

de Engenharia Civil para a Unidade de Planeamento e Obras Particulares; 

 um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área 

da Contabilidade e Auditoria, para a Unidade Financeira; 

 um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área 

de Recursos Humanos, para a unidade de Administração e Recursos Humanos; 

 dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área 

de Ciências da Educação para a Unidade de Serviços Sociais e de Educação; 

 dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional 

- área de Apoio Educativo, para a Unidade de Serviços Sociais e de Educação; 

 um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área 

de Ciências do Desporto, para a Unidade de Desenvolvimento Desportivo, 

Associativismo e Juventude. 

 

 

 

 

 



 

I – QUANTO AOS MÉTODOS DE SELEÇÃO: 

 

Estes procedimentos concursais são abertos abrigo do disposto no n.º 4, do artigo 30.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 

(LTFP), assim:  

 

De acordo com o previsto nos artigos 5.º e 6.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, na 

redação dada pela Portaria 12-A/2021, de 11 de janeiro, conjugado com os nºs 1 e 2 do artigo 

36.º da LTFP, os métodos de seleção serão os seguintes: 

a) Aos candidatos abrangidos pelo nº 2 do artigo 36.º da LTFP, ou seja, aos 

candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 

atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no 

recrutamento de candidatos em situação de requalificação que, 

imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência 

ou atividade, ser-lhes-ão aplicados os seguintes métodos de seleção, exceto 

quando afastados por escrito, (sendo-lhes aplicável os métodos aplicados aos 

restantes candidatos): Avaliação Curricular (AC), valorizada em 40%, a 

Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), valorizada em 30%, os quais 

serão complementados com o método facultativo ou complementar: 

Entrevista Profissional de Seleção (EPS), valorizada em 30%, nos termos 

previstos nas alíneas c) e d) do artigo 5.º e na alínea a) do artigo 6.º da 

Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, na atual redação. 

b) Aos candidatos abrangidos pelo nº 1 do artigo 36.º da LTFP, ou seja, aos 

candidatos em geral, bem como aos candidatos abrangidos pelo nº 2 do artigo 

36.º que afastem por escrito os métodos que lhes estavam previstos na LTFP, 

os métodos de seleção a aplicar nos presentes procedimentos serão os 

seguintes: Prova de Conhecimentos (PC) valorizada em 40%, Avaliação 

Psicológica (AP), valorizada em 30%, os quais serão complementados com o 

método facultativo ou complementar: Entrevista Profissional de Seleção (EPS), 

valorizada em 30%, nos termos previstos na alínea a) e b) do artigo 5.º e na 

alínea a) do artigo 6.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, na atual 

redação. 

 

 

II – PRAZO DE CANDIDATURA:  

O prazo de apresentação de candidaturas é de 10 (dez) dias úteis contados da data da 

publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), conforme o disposto no 

artigo 18.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, na atual redação 

 

III – QUANTO À COMPOSIÇÃO DOS RESPETIVOS JÚRIS: 

Nos termos do artigo 12.º da Portaria é constituído um júri de concurso, composto por um 

presidente, dois vogais efetivos e dois vogais suplentes. 

Em conformidade com o disposto no nº 1 do referido artigo 12.º e do artigo 13.º da citada 

Portaria, designo os seguintes elementos para integrar os Júris dos procedimentos Concursais., 

ficando designado o 1º vogal efetivo como substituto do Presidente de Júri nas suas faltas e 

impedimentos: 

 



REFERÊNCIA A: UM (1) POSTO DE TRABALHO PARA A CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR -  ÁREA 

GESTÃO FLORESTAL, UNIDADE DE PLANEAMENTO E OBRAS PARTICULARES: 

 

Presidente: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Unidade de 3.º grau; 

Vogais efetivos: Fátima Isabel Baptista Videira, Chefe de Unidade de 4.º grau; e Luís Paulo 

Pires de Sousa, Coordenador Municipal de Proteção Civil; 

Vogais suplentes: Elizabete Regaleira Paulo, Técnico Superior; e Ana Margarida Neto Martins 

Dias Santa, Chefe de Unidade de 4.º grau. 

 

REFERÊNCIA B: UM (1) POSTO DE TRABALHO PARA A CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - ÁREA DE 

ENGENHARIA CIVIL PARA A UNIDADE DE PLANEAMENTO E OBRAS PARTICULARES: 

 

Presidente: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Unidade de 3.º grau; 

Vogais efetivos: Ana Margarida Neto Martins Dias Santa, Chefe de Unidade de 4.º grau; e 

Fátima Isabel Baptista Videira, Chefe de Unidade de 4.º grau;  

Vogais suplentes: Clara Isabel Ferrão Fernandes, Técnica Superior; e Pedro Tiago Sousa Santa, 

Técnico Superior. 

 

REFERÊNCIA C: UM (1) POSTO DE TRABALHO PARA A CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - ÁREA DA 

CONTABILIDADE E AUDITORIA, PARA A UNIDADE FINANCEIRA: 

 

Presidente: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Unidade de 3.º grau; 

Vogais efetivos: Isabel Maria dos Santos Miguel, Chefe de Unidade de 4.º grau; e Fernanda 

Maria Rodrigues Cristo, Técnica Superior; 

Vogais suplentes: Paulo Duarte Fortunato Costa, Técnico Superior; Ana Karla de Melo Ferreira, 

Técnica Superior. 

 

REFERÊNCIA D: UM (1) POSTO DE TRABALHO PARA A CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS, PARA A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS: 

 

Presidente: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Unidade de 3.º grau; 

Vogais efetivos: Sónia Isabel Carinhas Simões da Costa, Chefe de Unidade de 3.º grau; e 

Susana Margarida da Silva Henriques, Técnica Superior; 

Vogais suplentes: Fátima Isabel Baptista Videira, Chefe de Unidade de 4.º grau; e Ana 

Margarida Neto Martins Dias Santa, Chefe de Unidade de 4.º grau; 

 

REFERÊNCIA E: DOIS (2) POSTOS DE TRABALHO PARA A CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - ÁREA 

DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO PARA A UNIDADE DE SERVIÇOS SOCIAIS E DE EDUCAÇÃO: 

 

Presidente: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Unidade de 3.º grau; 

Vogais efetivos: Sónia Isabel Carinhas Simões da Costa, Chefe de Unidade de 3.º grau; e 

Susana Margarida da Silva Henriques, Técnica Superior; 

Vogais suplentes: Zita Filomena dos Anjos Martins, Técnica Superior; e Brígida Alexandra dos 

Santos Pedroso de Lima, Técnica Superior.  

 

 

 

 



 

 

 

REFERÊNCIA F: DOIS (2) POSTOS DE TRABALHO PARA A CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL - 

ÁREA DE APOIO EDUCATIVO, PARA A UNIDADE DE SERVIÇOS SOCIAIS E DE EDUCAÇÃO: 

 

Presidente: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Unidade de 3.º grau; 

Vogais efetivos: Sónia Isabel Carinhas Simões da Costa, Chefe de Unidade de 3.º grau; e Zita 

Filomena dos Anjos Martins, Técnica Superior; 

Vogais suplentes: Brígida Alexandra dos Santos Pedroso de Lima, Técnica Superior; e Susana 

Margarida da Silva Henriques, Técnica Superior. 

 

REFERÊNCIA G: UM (1) POSTO DE TRABALHO PARA A CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - ÁREA DE 

CIÊNCIAS DO DESPORTO, PARA A UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO, ASSOCIATIVISMO E 

JUVENTUDE. 

Presidente: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Unidade de 3.º grau;  

Vogais efetivos: Ricardo Manuel Peneda, Chefe de Unidade de 4.º grau; e Marco António 

Correia Rodrigues, professor de educação física na Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos; 

Vogais suplentes: Sónia Isabel Carinhas Simões da Costa, Chefe de Unidade de 3.º grau; e 

Susana Margarida da Silva Henriques, Técnica Superior. 

 

DETERMINO AINDA QUE: 

Nos termos do disposto no nº 1 do art.º 14.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, na atual 

redação, o júri, pode socorrer-se de outros elementos/entidades para a realização de alguns 

dos métodos de seleção que dada a sua especificidade assim o exijam. 

Para efeitos do n 1, do artigo 46.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, determino que os Júris ora designados sejam os 

mesmos para efeitos de acompanhamento e avaliação final dos períodos experimentais dos 

contratos de trabalho que vierem a resultar dos presentes procedimentos concursais. 

 

 

 

 

Vila Nova de Poiares, 18 de agosto de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 
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