Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202201/0513
Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum
Estado: Activa
Nível Orgânico: Outros
Orgão / Serviço: Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo
Vínculo: CTFP a termo resolutivo incerto
Duração:
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Técnico
Categoria: Assistente Técnico
Grau de Complexidade: 2
Remuneração: 709,46€
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Exercício de funções da carreira geral de Assistente Técnico tal como descrito no
Anexo I da LTFP, às quais corresponde o grau 2 de complexidade funcional e em
conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado para o ano
2022, designadamente de natureza executiva, de aplicação de métodos e
processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau
médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos
Caracterização do Posto de Trabalho:
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços. Estabelecer medidas de
normalização da documentação; organizar e executar os serviços administrativos
de carácter geral, não específicos de outros serviços que não disponham de
apoio administrativo próprio, mais concretamente a Estrutura de Apoio Técnico
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Alentejo, e serviços de
autoridade de transportes e mobilidade.
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 c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: 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 por deliberação do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do
Artigo 30.º da LTFP: Alto Alentejo (adiante designada abreviadamente CIMAA) de 13/01/2022,
proferida no uso da competência prevista no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 3/09
Requisitos de Nacionalidade: Sim
Habilitação Literária: 12º ano (ensino secundário)
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Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Comunidade
Intermunicipal do
Alto Alentejo

1

Praça do Município, 10

Código Postal

Distrito

Concelho

7300110
PORTALEGRE

Portalegre

Portalegre

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: recursos.humanos@cimaa.pt |ou | CIMAA - Praça do Município, n.º10, 7300110 Portalegre
Contacto: 245301440
Data Publicitação: 2022-01-24
Data Limite: 2022-02-07
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: DRE 2.ªsérie, n.º14, parte H, de 20/1/2022
Texto Publicado em Jornal Oficial: PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO PARA
PREENCHIMENTO DE 1 POSTO DE TRABALHO EM REGIME DE CONTRATO DE
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO INCERTO NA
CATEGORIA E CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO 1 — Nos termos do n.º 2 do
artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP — Lei n.º
35/2014, de 20/06, na sua redação em vigor), e do artigo 11.º da Portaria n.º
125-A/2019, de 30/04, alterada pela Portaria 12-A/2021, de 11 de janeiro, torna
-se público que, por deliberação do Conselho Intermunicipal da Comunidade
Intermunicipal do Alto Alentejo (adiante designada abreviadamente CIMAA) de
13/01/2022, proferida no uso da competência prevista no n.º 1 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3/09, se encontra aberto pelo prazo de dez dias
úteis, a contar da data de publicação do presente aviso na BEP, procedimento
concursal na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo incerto, para preenchimento de 1 posto de trabalho previsto e não
ocupado no Mapa de Pessoal da CIMAA, na categoria e carreira de Assistente
Técnico. 2 — Legislação aplicável (na sua redação em vigor): Lei n.º 35/2014,
de 20/06 (adiante designada por LTFP); Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de
31/07; Portaria n.º 1553-C/2008, de 31/12, e Portaria n.º 125-A/2019, de 30/4,
alterada pela Portaria 12-A/2021, de 11 de janeiro ; Lei n.º 42/2016, de 28/12;
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03/02. 3 — Posição Remuneratória: 1.ª posição
remuneratória categoria e carreira de Assistente Técnico, nível 5 da Tabela
Remuneratória Única a que corresponde a remuneração de 709,46€ (setecentos
e nove euros e quarenta e nove cêntimos). 4 — Âmbito do recrutamento: O
recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, em cumprimento do estabelecido no n.º 3 do
artigo 30.º da LTFP. Tendo em conta os princípios de racionalização, eficácia,
eficiência e economia de custos, que devem presidir à atividade administrativa,
foi autorizado que em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho
por aplicação do disposto no n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, podem candidatar-se
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado
ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente
estabelecida, ao abrigo do disposto nos números 4 e 5 do artigo 30.º da LTFP,
conforme deliberação do Conselho Intermunicipal da CIMAA de 13/01/2022. 5—
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Local de trabalho: A área da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. 6 —
Caracterização do posto de trabalho a ocupar: envolve o exercício de funções da
carreira geral de Assistente Técnico tal como descrito no Anexo I da LTFP, às
quais corresponde o grau 2 de complexidade funcional e em conformidade com
o estabelecido no mapa de pessoal aprovado para o ano 2022, designadamente
de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em
diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas
áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos
órgãos e serviços. Estabelecer medidas de normalização da documentação;
organizar e executar os serviços administrativos de carácter geral, não
específicos de outros serviços que não disponham de apoio administrativo
próprio, mais concretamente a Estrutura de Apoio Técnico para o
Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Alentejo, e serviços de autoridade
de transportes e mobilidade. 7 - A descrição das funções em referência não
prejudica a atribuição ao trabalhador de funções, não expressamente
mencionadas, que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o
trabalhador detenha qualificação profissional adequada e não impliquem
desvalorização profissional, nos termos do artigo 81.º da LTFP. 8 — Requisitos
de admissão: 8.1 — Ser detentor dos requisitos previstos 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. 8.2 — Os candidatos são dispensados da apresentação
dos documentos comprovativos dos requisitos referidos no ponto 8.1 desde que
declarem, sob compromisso de honra, no requerimento de candidatura tipo, que
reúnem os referidos requisitos. 8.3 — Nível habilitacional exigido: Os candidatos
deverão ser titulares do 12.º ano de escolaridade ou curso que lhe seja
equiparado. 9 — Nos termos da alínea K) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º
125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação em vigor, 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 desta entidade idêntico
ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.
10 — Forma e local para apresentação de candidaturas: As candidaturas deverão
ser formalizadas mediante o preenchimento obrigatório de Formulário Tipo
disponível na página eletrónica www.cimaa.pt, e remetidos para o endereço
eletrónico recursos.humanos@cimaa.pt , podendo ser remetidos via CTT sob
registo e com aviso de receção para Praça do Município, 10, 7300-110
Portalegre, até ao termo do prazo fixado. A morada/email a considerar para
efeitos de notificação dos candidatos será a constante do formulário de
candidatura. Deve ser apresentado um formulário de candidatura com a
respetiva documentação exigida para o procedimento concursal a que se
candidata, indicando expressamente a referência a que concorre, não sendo
consideradas as candidaturas que não identifiquem corretamente o código da
BEP ou a referência do procedimento concursal. 10.1 — Da candidatura, devem
constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos: a) Identificação do
procedimento concursal a que se candidata, indicando expressamente a
referência a que concorre, não sendo consideradas as candidaturas que não
identifiquem corretamente o código da BEP ou a referência do procedimento
concursal com identificação da carreira, categoria e atividades caracterizadoras
do posto de trabalho a ocupar; b) Identificação da entidade que realiza o
procedimento; c) Identificação completa do candidato (nome, data de
nascimento, nacionalidade, número de contribuinte, residência, código postal,
telefone e endereço eletrónico, caso exista); d) Declaração sob compromisso de
honra que cumpre os requisitos de admissão, designadamente: i). Os relativos
ao nível habilitacional e área académica ou profissional; ii) Declaração de
veracidade dos factos constantes da candidatura. 10.2 — O formulário de
candidatura deverá ser acompanhado da seguinte documentação: a) Fotocópia
do certificado de habilitações ou outro documento legalmente reconhecido para
o efeito; b) Declaração atualizada com data reportada ao prazo estabelecido
para apresentação de candidaturas, emitida pelo serviço de origem a que o
candidato pertence, da qual conste a identificação da relação jurídica de
emprego público previamente estabelecida, bem como da carreira e categoria de
que seja titular e da descrição das funções exercidas e classificação obtida nos
últimos três anos, a nível de avaliação de desempenho nos termos do SIADAP
(se aplicável); c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, dele devendo
constar, designadamente, as habilitações literárias, as funções que exerce ou
exerceu, com indicação dos respetivos períodos de duração e atividades
relevantes, assim como, a formação profissional detida (com indicação das
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entidades promotoras, duração e datas), a avaliação do desempenho obtida e
quaisquer outros elementos que considere passíveis de influírem na apreciação
do respetivo mérito; A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão, bem como dos que sejam indispensáveis para efetuar a
análise da candidatura determina a exclusão do procedimento concursal, nos
termos da alínea a) do n.º 8 do art.º 20.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30/4,
e na sua redação atual em vigor. 10.3 — As falsas declarações prestadas pelos
candidatos serão punidas nos termos da lei. 11 — Os métodos de seleção a
utilizar no presente procedimento, serão os seguintes: a) Avaliação Curricular
(AC); b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 11.1 — Avaliação Curricular
(AC) — visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação
académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência
adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de
desempenho obtida. Para tal serão considerados e ponderados os elementos de
maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes:
Habilitação académica ou nível de qualificação certificado pelas entidades
competentes, formação profissional, experiência profissional e avaliação do
desempenho. Este fator será valorado na escala de 0 a 20 valores seguindo a
aplicação da fórmula e o seguinte critério: AC = (HA x 30 %) + (FP x 20 %) +
(EP x 50 %) Em que: HA — Habilitação Académica; FP — Formação Profissional;
EP — Experiência Profissional; Se o candidato já executou atribuição,
competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar: AC = HA
(30 %) + FP (20 %) + EP (40 %) + AD (10 %) Em que: HA — Habilitação
Académica; FP — Formação Profissional; EP — Experiência Profissional; AD —
Avaliação do Desempenho. 11.2 — Entrevista Profissional de Seleção —
Classificável de 0 a 20 valores, visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a
experiência profissional e 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, é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom,
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, classificados respetivamente, de 20, 16, 12,
8 e 4 valores. 12 — A ordenação final dos candidatos que completem o processo
resultará da média aritmética ponderada das classificações quantitativas dos
métodos de seleção que será expressa na escala de 0 a 20 valores e efetuada
através da seguinte fórmula: CF = (60 % AC) + (40 % EPS) em que: CF =
Classificação final; AC = Avaliação Curricular; EPS = Entrevista Profissional de
Seleção. A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de
seleção equivale à desistência do concurso, e serão excluídos do procedimento,
os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos
métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o método de avaliação seguinte:
Dada a natureza urgente do concurso a entidade empregadora e, quando o
numero de candidatos seja de tal modo elevado (igual ou superior a 100), o
dirigente máximo do órgão ou serviço responsável pelo recrutamento pode
fasear a utilização dos métodos de seleção nos termos do n.º 1 do artigo 7.º7 da
Portaria 125-A/2019, de 30/4, e na sua atual redação em vigor. O presente
procedimento pode ser parcialmente realizado por entidade pública ou privada,
designadamente no que se refere a aplicação de métodos de seleção,
competindo ao júri assegurar a tramitação do procedimento concursal, desde a
data da sua designação até à elaboração da lista de classificação final. A
ordenação final dos candidatos que completem o procedimento com aprovação
em todos os métodos de seleção aplicados, é efetuada por ordem decrescente
da media aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada
método de seleção que será expressa na escala de 0 a 20 valores. A lista de
ordenação final dos candidatos é unitária e será afixada em local visível e público
das instalações do empregador publico e disponibilizada no site da CIMAA
(www.cimaa.pt ), sendo ainda publicitado no Aviso, na IIª Série do Diário da
República com informação sobre a sua publicitação. A aplicação dos métodos de
seleção bem como a redução a escrito da respetiva decisão, fica sob
responsabilidade do júri abaixo designado, o qual cabe aplicar os métodos
definidos no presente despacho e fundamentar a sua decisão (Cfr. Artigos 12º a
16º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria 12A/2021, de 11 de janeiro). 13 — Composição do júri: Presidente: Andreia
Branco, Técnica Superior da Estrutura de Apoio Técnico para o Desenvolvimento
e Coesão Territorial do Alto Alentejo da CIMAA 1.º Vogal efetivo: Ana Garrido,
Técnica Superior do Planeamento e desenvolvimento Regional da CIMAA
(substituirá o Presidente do Júri, nas suas faltas e impedimentos); 2.º Vogal
efetivo: Ivone Silva, Técnica Superior de Recursos Humanos da CIMAA; Vogais
suplentes: Gonçalo Figueira, Técnico Superior da Estrutura de Apoio Técnico
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Alentejo da CIMAA, e
Mónica Serrote, jurista da CIMAA. 14 – Nos termos do n.º 6 do artigo 11º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria 12-A/2021, de 11
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de janeiro, as atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva
ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa
e os sistemas de valoração final do método são publicitadas no sitio da internet
da entidade. 15 – Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o
preceituado no artigo 22.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e na sua
redação atual em vigor, os candidatos excluídos serão notificados por uma das
formas previstas no artigo 10.º da referida Portaria, para realização da audiência
dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 16 – Os
candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do dia, hora e
local para a realização dos métodos de seleção, nos termos do previsto no artigo
24º e por umas das formas previstas no artigo 10º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril e na sua redação atual em vigor. A publicação dos resultados
obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada através de lista,
ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público das instalações da
CIMAA, e disponibilizada na sua página eletrónica. Os candidatos admitidos em
cada método são convocados para a realização do método seguinte através de
notificação por umas das formas previstas no artigo 10º da Portaria n.º 125A/2019, de 30 de abril, e na sua redação atual em vigor. 17 – A lista unitária da
ordenação final dos candidatos, após homologação é afixada em local visível e
público das instalações da CIMAA, e disponibilizada na página eletrónica, sendo
ainda publicado um aviso na 2ª série do Diário da República com a informação
sobre a sua publicitação, nos termos do n.º 5, artigo 28º, da Portaria n.º artigo
10º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e na sua redação atual em vigor.
18 — Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os critérios de
preferência a adotar são os previstos no artigo 27.º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, e na sua redação atual em vigor. 19 - Quotas de Emprego: De
acordo com o nº 3 dos artigos 3º e 9º do Decreto-Lei nº 29/2001, de 3 de
fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de
classificação, a qual prevalece sobre qualquer preferência legal. 19.1. Os
candidatos devem declarar no requerimento de admissão, sob o compromisso de
honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de
comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos do diploma
supramencionada. 20 – Em cumprimento da alínea h) do artigo 9º 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 formação profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
21 – De acordo com o previsto no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 209/2009, 3 de
setembro alterado pela Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, a Comunidade
Intermunicipal do Alto Alentejo informa que, ainda não se encontra constituída a
EGRA por falta de regulamentação própria, e nos termos da lei, as autarquias
locais são entidades gestoras subsidiarias enquanto a EGRA não estiver em
funcionamento. De acordo com solução interpretativa uniforme da Direção Geral
das Autarquias Locais de 15 de maio de 2014, devidamente homologada pelo
Senhor Secretário de Estado da Administração Pública, em 15 de julho de 2014,
“as autarquias locais não tem 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”. Portalegre, 13 de
janeiro de 2022, O Presidente do Conselho Intermunicipal Hugo Hilário
Observações

5

Alteração de Júri

Resultados

Questionário de Termino da Oferta
Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:
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