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que terão início no 5.º dia após a publicação do presente aviso no Diário 
da República 2.ª série.

3 — As sugestões ou informações sobre quaisquer questões que pos-
sam ser consideradas no âmbito do respetivo processo de alteração serão 
prestados junto da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, desta 
Câmara Municipal, sito no Parque José Guilherme, 4580 -229 Paredes, 
nas horas normais de expediente, desde as 9 horas às 12 horas e 30 mi-
nutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos ou via Internet conforme 
indicações no site www.cm -paredes.com.

5 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
Celso Manuel Gomes Ferreira.

610093331 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 16050/2016

Procedimento concursal comum para ocupação de 4 postos
de trabalho na carreira e categoria de assistente

operacional — Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos — Ref.ª C4
1 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 32.º e alínea d) do n.º 3 

do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, convocam -se os candidatos admi-
tidos ao procedimento concursal, contratação por tempo indeterminado, 
para ocupação de quatro postos de trabalho, Assistente Operacional 
afetos à Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, conforme Aviso 
n.º 10260/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, 
de 18 de agosto de 2016, para a realização da prova prática de conhe-
cimentos (PPC), primeiro método de seleção.

2 — A prova prática de conhecimentos realizar -se -á, para os can-
didatos admitidos, cujo primeiro nome se inicia com a letra A e até à 
letra L no dia 16 de janeiro de 2017, e para os candidatos admitidos, 
cujo primeiro nome se inicia com a letra M e até à letra Z, no dia 17 de 
janeiro de 2016, ambas pelas 8:30 horas, no Campo de S. Francisco, 
Ponta Delgada.

3 — A prova de conhecimentos será de caráter prático, relacionada 
com o conteúdo funcional e funções específicas relacionadas com os 
postos de trabalho e terá a duração de 1 hora.

4 — A chamada nominal dos candidatos ocorrerá quinze minutos antes 
da hora marcada para o início da prova, não sendo admitida a entrada 
após o início da mesma. Os candidatos deverão ser portadores de Bilhete 
de Identidade/Cartão de Cidadão, ou outro documento de identifica-
ção válido, com fotografia, sob pena de não poderem realizar a prova.

6 de dezembro de 2016. — O Presidente do Júri, Vânia Cabral Pi-
mentel.

310071964 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 16051/2016

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

e nomeação do júri do período experimental
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, torna -se público que, por meu despacho datado 
de 23 de novembro de 2016, e na sequência do procedimento concur-
sal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira 
Técnico Superior — Português e Francês, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por 
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 12 de fe-
vereiro de 2016, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, ficando colocado na 2.ª posição e 15.º nível 
remuneratórios, da carreira geral de Técnico Superior, com o seguinte 
trabalhador, com efeitos a 02 de dezembro de 2016:

Ana Lúcia Pereira Carneiro

O período experimental, na modalidade Período Experimental do 
vínculo, inicia -se com a celebração do contrato e tem a duração de 
240 dias, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 49.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. Considerando que, ao abrigo do disposto 
no artigo 46.º da LTFP, durante o período experimental, o trabalhador 
é acompanhado por um júri especialmente constituído para o efeito, 

que procede, no final, à sua avaliação, Determino, para os efeitos do 
disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
o júri, ao qual compete fazer a avaliação final do período experimental 
correspondente ao contrato celebrado com o candidato acima identifi-
cado, tenha a seguinte composição:

Presidente — Dr.ª Cristiana Vieira de Freitas
1.º Vogal efetivo — Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo
2.º Vogal efetivo — Dr. Ovídio Manuel Brito Sousa Vieira
2 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 

Eng.º Victor Manuel Alves Mendes.
310079416 

 MUNICÍPIO DO SABUGAL

Aviso n.º 16052/2016
1 — Nos termos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril e artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 
público que, na sequência do despacho do sr. Presidente da Câmara, 
António dos Santos Robalo, datado de dez de outubro de dois mil e 
dezasseis, se encontra aberto, pelo prazo de 10(dez) dias úteis, a contar 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno de ingresso para recrutamento imediato para ocupação 
em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, com vista ao preenchimento dos seguintes postos de 
trabalho identificados, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Sabugal:

2 Postos de trabalho da Carreira (não revista) de Fiscal Municipal;

2 — O presente procedimento rege -se pelas disposições contidas, 
nomeadamente, nos seguintes diplomas legais: Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
(doravante designada por LTFP), Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março (do-
ravante designada LOE 2016), Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro 
(doravante designada por Portaria), alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de junho 
e Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 07 de janeiro.

3 — Local de trabalho: Área do Município de Sabugal.
4 — Prazo da reserva de recrutamento: o procedimento concursal é 

válido para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os 
efeitos a que se refere o n.º 2 do artigo 40.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril.

5 — Âmbito do recrutamento: em cumprimento do n.º 3 do ar-
tigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento destina -se 
exclusivamente aos trabalhadores detentores de um vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado.

5.1 — Não são admitidos candidatos que, cumulativamente, se en-
contrem 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 ao posto de trabalho para 
cuja ocupação se publicita este procedimento concursal.

6 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, declara -se não 
estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio órgão e con-
forme orientação da DGAEP, fica temporariamente dispensada a obriga-
toriedade de consulta prévia à Entidade Centralizada para Constituição 
de Reservas de Recrutamento (ECCRC). Sendo que, de acordo com a 
solução interpretativa uniforme da Direção -Geral das Autarquias Locais, 
de 15 de maio de 2014, devidamente homologada pelo Senhor Secretário 
de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, as Autar-
quias Locais não têm de consultar a Direção -Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, 
previsto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, conjugado 
com o previsto e regulamentado nos termos e condições previstos na 
Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro.

7 — Caraterização do posto de trabalho:
Fiscaliza e faz cumprir os regulamentos, posturas municipais e de-

mais dispositivos legais relativos a áreas de ocupação da via pública, 
publicidade, trânsito, obras particulares, abertura e funcionamento de 
estabelecimentos comerciais ou industriais, preservação do ambiente 
natural, deposição, remoção, transporte, tratamento e destino final dos 
resíduos sólidos, públicos, domésticos e comerciais, preservação do 
património, segurança no trabalho e fiscalização preventiva do território; 
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Presta informações sobre situações de facto com vista à instrução de 
processos municipais nas áreas da sua atuação específica.

8 — Remuneração e condições de trabalho
8.1 — As condições de trabalho e as regalias sociais são as generica-

mente vigentes para os trabalhadores em funções públicas e o posiciona-
mento remuneratório é determinado nos termos do artigo 38.º da LTFP, 
conjugado com as exigências impostas pelo artigo 18.º da LOE 2016.

8.2 — O posicionamento remuneratório é objeto de negociação, após 
o termo do procedimento concursal, nos termos do artigo 38.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, com as limitações impostas pelo artigo 42.º 
da LOE/2015 e prorrogado pelo artigo 18.º da LOE/2016.

9 — Só podem ser admitidos ao procedimento concursal os indiví-
duos, que até ao termo do prazo fixado para a apresentação de candida-
turas, satisfaçam os seguintes requisitos:

9.1 — Constituem requisitos gerais de admissão os previstos no 
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exi-

gidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando 

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

9.2 — Requisitos especiais:
Os candidatos devem ser possuidores do 12.º ano de escolaridade 

e do curso específico de Fiscal Municipal ministrado pelo CEFA, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 412 -A/98, 
de 30 de dezembro.

9.3 — A titularidade desse nível habilitacional será certificada pelas 
entidades competentes.

10 — Prazo, forma, local e endereço postal para a apresentação de 
candidaturas.

10.1 — Prazo — 10 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril.

10.2 — Forma, local e endereço postal: A apresentação das candidatu-
ras é efetuada em suporte de papel e deverão ser formalizadas mediante 
preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, onde deverão 
constar os elementos do n.º 1 do artigo 27.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril, disponível no Balcão online/Procedimentos Concursais/
Concursos de Pessoal/Formulários e Regras de Procedimento, no site 
oficial da Autarquia em www.cm -sabugal.pt, entregues pessoalmente 
no Serviço de Recursos Humanos, ou enviadas pelo correio, com indi-
cação do procedimento concursal, com aviso de receção para Câmara 
Municipal de Sabugal, Praça da República 6324 -007 Sabugal.

Apenas serão considerados os documentos redigidos em língua por-
tuguesa.

10.3 — Do requerimento de candidatura deve constar declaração sob 
compromisso de honra de que reúne os requisitos gerais de admissão 
previstos do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

10.4 — A apresentação de candidaturas deverá ser acompanhada, dos 
seguintes documentos, sob pena de exclusão:

Fotocópia legível do certificado de habilitações;
Fotocópia do documento comprovativo de conclusão do curso de 

formação profissional de Fiscal Municipal ministrado pelo Centro de 
Estudos e Formação Autárquica;

Declaração emitida pelo Serviço de origem da qual conste o tipo de 
vínculo de emprego público, a caracterização do posto de trabalho que 
ocupa ou que ocupou por último, no caso de trabalhadores em situação 
de requalificação, em conformidade com o mapa de pessoal aprovado, 
complementada com comprovativos da avaliação de desempenho dos 
últimos 3 anos e ainda posição remuneratória auferida.

10.5 — Os candidatos devem ainda juntar os seguintes documentos:
Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão e cartão de 

contribuinte;
Comprovativos das ações de formação frequentadas, relacionadas com 

as áreas funcionais dos lugares para que se candidata (fotocópia).

10.6 — Nos termos do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril, a falta de entrega de qualquer um dos documentos que 

deverão acompanhar as candidaturas e elencados no ponto 10.4 deter-
minará a exclusão do procedimento concursal. O não preenchimento ou 
o preenchimento incorreto dos elementos relevantes do formulário tipo 
por parte dos candidatos é motivo de exclusão. Serão ainda excluídos 
do procedimento os candidatos que não reúnam os requisitos acima 
estabelecidos.

10.7 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a 
apresentação dos elementos comprovativos das suas declarações.

11 — Métodos de seleção: os métodos de seleção a utilizar são os 
previstos nos artigos 19.º, 20.º e 23.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho e que a seguir se identificam.

11.1 — Prova de conhecimentos gerais e específicos, com caráter 
eliminatório, e entrevista profissional de seleção.

11.2 — Prova de conhecimentos (PC) — visa avaliar os níveis de 
conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos exigíveis e 
adequados ao exercício de determinada função; será de natureza teórica, 
assumindo a forma escrita e será valorada numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas. Terá duração de 1 hora e 
30 minutos, com tolerância de 30 minutos, com possibilidade de consul-
tada legislação. A prova incidirá sobre os seguintes diplomas legais:

Parte Geral:
a) Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e respetivas alterações, que 

estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto 
das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da trans-
ferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as 
entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo 
autárquico;

b) Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e respetivas alterações, que aprova 
a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;

c) Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo Código 
do Procedimento Administrativo;

d) Despacho n.º 3842/2016 do Município do Sabugal, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 52 de 15 de março de 2016 — Estru-
tura Orgânica Flexível dos Serviços Municipais.

Parte Específica:
a) Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-

-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro e que estabelece o regime jurídico 
da urbanização e edificação;

b) Decreto -Lei n.º 38382, de 07 de agosto de 1951, na sua atual 
redação, que aprova o Regulamento Geral das Edificações Urbanas 
(RGEU);

c) Aviso n.º 22836/2010, que publicita o Regulamento da Urbaniza-
ção e Edificação para o Concelho do Sabugal, publicado na 2.ª série do 
Diário da República n.º 127 a 9 novembro de 2010

A legislação indicada é a que se encontra publicada e ou em vigor 
na presente data. Qualquer alteração legislativa poderá ser considerada 
pelo Júri, aquando da elaboração do enunciado da prova, cabendo aos 
candidatos proceder, por sua iniciativa, às atualizações que se vierem 
a revelar necessárias.

11.3 — Entrevista Profissional de Seleção, visa avaliar, numa relação 
interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões profissionais 
e pessoais do candidato. Por cada entrevista profissional de seleção é 
elaborada uma ficha individual contendo o resumo dos temas abordados, 
os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, 
devidamente fundamentada. A Entrevista Profissional de Seleção é 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente 
e Reduzido, aos quais correspondem respetivamente aos seguintes in-
tervalos de valores de classificação: 17 a 20 valores; 14 a 16 valores; 
10 a 13 valores; 1 a 9 valores. A classificação a atribuir a cada parâmetro 
de avaliação, em conformidade com estes níveis classificativos, resulta 
de votação nominal de entre os membros do júri, e por maioria, sendo 
o resultado final obtido através da média aritmética simples das clas-
sificações dos parâmetros a avaliar. Serão tidos em conta os seguintes 
fatores de apreciação: a) Motivação, b) Capacidade de Comunicação, 
c) Sentido de Organização, d) Integração no Meio Socioprofissional 
e e) Sentido Crítico.

A Entrevista Profissional de Seleção não tem caráter eliminatório.
À Entrevista Profissional de Seleção será aplicada a seguinte fórmu-

la — EPS = (a+b+c+d+e)/5
12 — Sistema de classificação final
Na classificação dos métodos de seleção e na classificação final 

adotar -se -á a escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até 
às centésimas, sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 9,5 valores na prova de conhecimentos ou na classificação 
final.
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12.1 — A Ordenação Final (OF) será obtida através da média arit-
mética ponderada das classificações quantitativas dos dois métodos de 
seleção que será expressa numa escala de 0 a 20 valores, obtida através 
da seguinte fórmula: OF = (PC x 55 %) + (EPS x 45 %).

a) Prova de conhecimentos (PC) — ponderação de 55 %
b) Entrevista profissional de seleção (EPS) — ponderação de 45 %

13 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção equivale à desistência do procedimento concursal, 
considerando -se automaticamente excluídos.

14 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no n.º 1 do artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

15 — Os candidatos têm acesso, nos termos da lei, às atas e aos 
documentos em que assentam as deliberações do júri, nos termos do 
artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

16 — Publicitação e informações:
As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classificação final 

serão divulgadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho.

17 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notifi-
cação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos 
termos previstos no n.º 2 do artigo 34.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 
11 de julho.

18 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada na página eletrónica do município e em local visível e público 
da entidade empregadora.

19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação, será comunicada aos candidatos nos termos do artigo 40.º do 
Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

20 — Composição do júri:
Presidente do Júri — Maria da Glória da Silva Quinaz, Chefe da 

Divisão de Planeamento, Urbanismo e Ordenamento do Território;
1.º Vogal Efetivo — Miguel Mário Martins Neto, Técnico Superior, 

Área de Engenharia Civil;
2.º Vogal Efetivo — Jorge Manuel Dias Gonçalves, Técnico Superior, 

Área de Contabilidade;
1.º Vogal Suplente — Alfredo João Fernandes Nobre, Fiscal Muni-

cipal de 1.ª classe;
2.º Vogal Suplente — Isabel Maria Lourença Peres Antunes, Fiscal 

Municipal de 2.ª classe.

21 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
“a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
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.”.

22 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, o presente aviso será publicitado inte-
gralmente na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, 
por extrato, a partir da data da publicação no Diário da República, 
na página eletrónica do Município de Sabugal, no seguinte endereço: 
http://www.cm -sabugal.pt e no prazo máximo de três dias úteis contados 
da mesma data, num jornal de expansão nacional.

12 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
António dos Santos Robalo.

310084032 

 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Aviso n.º 16053/2016

Abertura de procedimento concursal comum com vista ao recruta-
mento de trabalhador, com ou sem vínculo de emprego público, 
para a ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
1 — Procedimento concursal: Para os devidos efeitos torna-se pú-

blico que no seguimento das deliberações do executivo municipal e 
do órgão deliberativo de 19/04/2016 e de 27/04/2016, respetivamente, 
mediante proposta da Vereadora com pelouro dos Recursos Humanos, 
e de acordo com o disposto no artigo 33.º da Lei 35/2014, de 20/06, 
conjugado com o artigo 19.º da Portaria 83-A/2009, de 22/01, alterada 
e republicada pela Portaria 145-A/2011, de 06/04, que por motivo do 
Procedimento Concursal 7320/2016, publicado a 8 de junho no Diário 

da República: Referência I — 1 (um) Assistente Operacional, carreira 
geral de Assistente Operacional — Divisão de Obras Públicas, a vaga ai 
prevista não foi ocupada, determino através do meu Despacho 232, de 
05/12/2016, a abertura pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data de 
publicação do presente aviso no Diário da República, do procedimento 
concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego 
em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para preenchimento de um posto de trabalho, previsto e não ocupado, 
no mapa de pessoal desta Autarquia, na seguinte categoria:

Referência A — 1 (um) Assistente Operacional, carreira geral de 
Assistente Operacional — Divisão de Obras Públicas.

2 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15/05/2014, devidamente homologada 
pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local “as autarquias 
locais não têm que consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Tra-
balhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação”, 
previsto no artigo 24.º da Lei 48/2014 de 26/02.5

3 — Legislação aplicável: Lei 35/2014, de 20/06; Lei do Orçamento de 
Estado para 2016; Portaria 83-A/2009, de 22/01, alterada e republicada 
pela Portaria 145-A/2011, de 6/04 e demais legislação aplicável.

4 — Prazo de validade: o presente procedimento concursal é válido 
para o posto de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos no n.º 2 do 
artigo 40.º da Portaria 83-A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela 
Portaria 145-A/2011, de 6/04.

5 — Local de trabalho: área do Município de Santa Cruz.
5.1 — Tipo de horário: aplicar-se-á o que estiver em vigor no Muni-

cípio de Santa Cruz, na data de celebração do contrato.
6 — Caracterização dos postos de trabalho a ocupar:
Referência A — Executar, conservar, manter e reparar arruamentos, 

estradas, caminhos, pavimentos rodoviários em materiais betuminosos 
ou outros, bem como das redes de águas potável, pluvial e residual. 
Proceder à conservação e reparação do mobiliário urbano do concelho. 
Proceder à produção de massas betuminosas e preparação de materiais 
pétreos para execução/conservação de estradas, arruamentos e outras 
reparações. Proceder à execução de cargas e descargas. Assegurar opera-
ções genéricas de manutenção de espaços municipais em conformidade 
com indicações superiores. Executar tarefas de apoio indispensáveis ao 
funcionamento dos serviços, podendo comportar esforço físico.

7 — Determinação do posicionamento remuneratório: será efetuado 
de acordo com as regras da Lei 35/2014 de 20/06 e Lei n.º 82-B2014, 
de 31/12.

8 — Âmbito do Recrutamento:
8.1 — O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida, e em caso de impossibilidade de ocupação do posto de 
trabalho objeto do presente procedimento por trabalhadores com rela-
ção jurídica de emprego público por tempo indeterminado ou que se 
encontrem em situação de requalificação, o recrutamento será efetuado 
de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego 
público, nos termos dos n.º 1 e 2 do artigo 64.º da Lei 82-B/2014, de 
31/12, observando a prioridade legal no recrutamento estabelecido no 
artigo 48.º da mesma lei.

8.2 — 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 deste Município, em regime de contrato por tempo 
indeterminado, idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se 
publicitam os presentes procedimentos.

8.3 — Requisitos gerais de admissão: ser possuidor dos requisitos 
enunciados no artigo 17.º da Lei 35/2014, de 20/06, que são os seguintes:

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 robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

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

8.4 — Os candidatos são dispensados de documentos comprovativos 
dos requisitos referidos no ponto 8.3 desde que declarem, sob compro-
misso de honra, no requerimento de candidatura tipo, que reúnem os 
referidos requisitos, sob pena de exclusão.


