
 

 

DESPACHO Nº 18 / 2022 
Despacho de alteração de júri para período experimental - PROCEDIMENTO 

CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE UM (1) POSTO DE TRABALHO DE 

TÉCNICO SUPERIOR - ÁREA DE CONTABILIDADE E AUDITORIA, EM REGIME 

DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO, PARA A 

UNIDADE FINANCEIRA  
 

No uso das minhas competências previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.°da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro e nos termos e para os efeitos previstos no art.º 46.º da Lei 

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

redação, determino a alteração da composição do Júri para avaliação do período 

experimental, da candidata selecionada na sequência da abertura de PROCEDIMENTO 

CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE UM (1) POSTO DE TRABALHO DE TÉCNICO 

SUPERIOR - ÁREA DE CONTABILIDADE E AUDITORIA, EM REGIME DE CONTRATO DE 

TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO, PARA A UNIDADE FINANCEIRA. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 45.º Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas: “O 

período experimental corresponde ao tempo inicial de execução das funções do trabalhador, 

nas modalidades de contrato de trabalho em funções públicas e de nomeação, e destina -se a 

comprovar se o trabalhador possui as competências exigidas pelo posto de trabalho que vai 

ocupar.”  

Refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 49.º, do mesmo diploma, relativamente à duração do 

período experimental, que o mesmo será de “240 dias, para os trabalhadores integrados na 

carreira de técnico superior e noutras carreiras ou categorias com idêntico grau de 

complexidade funcional”. 

No entanto, a duração do período experimental é reduzida para 180 dias, devido ao 

disposto no nº 2 da cláusula 6ª do Acordo Coletivo de Trabalho nº 1/2009, de 28 de 

setembro, aplicável aos trabalhadores não filiados em qualquer associação sindical, por 

força do n.º 3 do artigo 370.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; e também do 

nº 5 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2014, de 16 de novembro, na atual redação, que 

estabelece o regime jurídico do Programa de Estágios Profissionais na Administração 

Local. 

Importante referir que, de acordo com o artigo 50.º:   

“1 — O período experimental começa a contar-se a partir do início da execução da prestação 

pelo trabalhador, compreendendo as ações de formação ministradas pelo empregador 

público ou frequentadas por determinação deste, desde que não excedam metade do período 

experimental.  



 

2 — Para efeitos da contagem do período experimental, não são tidos em conta os dias de 

faltas, ainda que justificadas, de licença e de dispensa, bem como de suspensão do vínculo.”  

Ainda de acordo com o n.º 1 do artigo 46.º: “Durante o período experimental, o trabalhador é 

acompanhado por um júri, especialmente constituído para o efeito, que procede, no final, à 

avaliação do trabalhador”.  

Considerando: 

• O Despacho nº 59/2021, de 18 de agosto, que determinou a composição do júri do 

período experimental para o procedimento concursal comum, para ocupação 

de 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria, de técnico superior - área 

de contabilidade, motivada pela necessidade de um acompanhamento e 

avaliação final do período experimental do contrato de trabalho que vier a 

resultar do procedimento concursal em causa. 

• Que dois dos membros do júri designados deixaram de exercer as suas funções no 

Município: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista (presidente de júri) e 

Fernanda Maria Rodrigues Cristo (2º vogal efetivo). 

Determino, a alteração da composição do júri do período experimental da candidata 

aprovada no procedimento suprarreferido, para efeitos de acompanhamento e avaliação 

final do período experimental, nos termos do nº 1 do artigo 46.º Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, passando o mesmo a ser constituído por: 

Presidente do Júri – Isabel Maria dos Santos Miguel, Chefe de Unidade de 4º grau 

(Unidade Financeira) 

1.° Vogal Efetivo – Paulo Duarte Fortunato Costa, Técnico Superior; 

2.º Vogal Efetivo -  Ana Karla de Melo Ferreira, Técnica Superior; 

1.° Vogal Suplente – Fátima Isabel Baptista Videira, Chefe de Unidade de 4.º grau 

(Unidade de Planeamento e Obras Particulares);  

2.° Vogal Suplente – Ana Margarida Neto Martins Dias Santa, Chefe de Unidade de 4.º 

grau (Unidade de Obras Públicas e Infraestruturas Municipais); 

 

 

Publique-se e divulgue-se na página eletrónica. 

 

 

 

Vila Nova de Poiares, 02 de fevereiro de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal 
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