
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202203/0631

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Ativa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Chaves

Vínculo: CTFP a termo resolutivo certo

Duração: 12

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Grau de Complexidade: 2

Remuneração: 709,46

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Caraterização dos postos de trabalho - Os titulares dos postos de trabalho da 
carreira de Assistente Técnico, irão desempenhar tarefas inerentes ao 
desenvolvimento de atividades de animação sócio-educativa, no âmbito da 
componente de apoio à família nos Jardins de Infância do Município de Chaves.

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 

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Chaves

20 Praça de Camões 5400150 CHAVES Vila Real               
               

Chaves                 
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Total Postos de Trabalho: 20

Quota para Portadores de Deficiencia: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Município de Chaves, Praça de Camões 5400-150 Chaves

Contacto: 276340500

Data Publicitação: 2022-03-18

Data Limite: 2022-04-01

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da República, BEP e site do Município.

Texto Publicado em Jornal Oficial: 1- Nos termos do disposto no artigo 11.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, na redação dada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro, faz-se 
público que, por despacho proferido no passado dia 09 de março de 2022, pelo 
Sr. Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar do 1º dia da publicitação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum de recrutamento de 20 Assistentes 
Técnicos, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, para integrar as equipas de desenvolvimento de atividades de 
Animação Sócio-Educativa, no âmbito da componente de apoio à família. 2- 
Postos de trabalho – 20 lugares de Assistentes Técnicos, designadamente, na 
área de Animação sócio-educativa. 3- Local de trabalho - Jardins de Infância do 
Município de Chaves. 4- Requisitos de admissão - podem candidatar-se os 
indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das 
candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos: 4.1 – Requisitos gerais: os 
constantes no artigo 17.º da LGTFP: a) Ter nacionalidade portuguesa, quando 
não dispensada pela Constituição por convenção internacional ou por lei 
especial; b) Ter 18 anos de idade completos; c) Não estar inibido de exercício de 
funções públicas ou não interdito para o exercício daquelas que se propõe 
desempenhar; d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 
exercício das funções; e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 5 –
Requisitos habilitacionais- 12.º Ano. 5.1 – Não é permitida a substituição da 
habilitação exigida por formação ou experiência profissional. 6- Remuneração – 
A posição remuneratória de referência é a correspondente à 1.ª posição, nível 5 
da carreira/categoria de Assistente Técnico, a que corresponde 709.46 Euros, da 
Tabela Remuneratória Única. 7- Caracterização dos postos de trabalho – Os 
titulares dos postos de trabalho da carreira de Assistente Técnico, irão 
desempenhar tarefas inerentes ao desenvolvimento de atividades de animação 
sócio-educativa, no âmbito da componente de apoio à família. 8- Formulação de 
candidaturas - As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, 
de utilização obrigatória, devidamente preenchido, disponível na página oficial do 
Município de Chaves, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Chaves, sito 
na Praça de Camões, 5400-150 Chaves, também, poderá ser entregue, 
diretamente na Unidade de Recursos Humanos, do Município, sita na Rua 1º de 
dezembro ou remetido pelo correio, sob registo e com aviso de receção, para o 
mesmo endereço, devendo neste caso, ser expedido ou enviado até ao fim do 
prazo dos 10 dias, contados a partir da publicação do aviso na Bolsa de Emprego 
Público (BEP). 8.1- Do requerimento de candidatura devem constar os seguintes 
elementos, sob pena de não admissão ao procedimento concursal: - 
Identificação completa, número de contribuinte fiscal, morada completa e 
número de telefone para contacto, identificação do posto de trabalho a que se 
candidata e do local em que o aviso de abertura foi publicado, bem como 
declaração, sob compromisso de honra, da situação em que se encontra 
relativamente aos requisitos legais. 8.2 - O requerimento de candidatura deverá 
ainda ser acompanhado dos seguintes documentos, sob pena de não admissão 
ao procedimento concursal: Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado, 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

2



Texto Publicado em Jornal Oficial:

documento comprovativo das habilitações académicas, da formação profissional 
e da experiência profissional. 9- Os métodos de seleção a aplicar no presente 
procedimento concursal serão a Avaliação Curricular e a Entrevista Profissional 
de Seleção. a) Avaliação Curricular, com uma ponderação de 70 % na valoração 
final, expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, 
sendo a classificação obtida através da média aritmética ponderada das 
classificações dos elementos a avaliar, onde são considerados os que assumem 
maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, nomeadamente os 
seguintes: A habilitação académica ou nível de qualificação certificado pelas 
entidades competentes; A formação profissional, considerando-se as áreas de 
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função; A experiência profissional com 
incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e o 
grau de complexidade das mesmas. AC = HA+FP+EP / 3 AC – Avaliação 
Curricular HA – Habilitações Académicas FP – Formação Profissional EP – 
Experiência Profissional Habilitações Académicas (HA) – onde se avaliará a 
titularidade de um grau académico ou a sua equiparação legalmente 
reconhecida, com a seguinte ponderação: - Habilitações mínimas exigidas – 12 
valores; - Curso de Formação Técnico-Profissional na área a concurso – 16 
valores - Formação Superior – 20 valores. Formação Profissional (FP) - onde se 
avaliarão as ações de formação e aperfeiçoamento profissional, com duração 
mínima de 7 horas (cursos, estágios, especializações, seminários, encontros, 
jornadas, simpósios, colóquios, debates, palestras e painéis), com a seguinte 
ponderação: Sem formação profissional – 10 valores; Por cada ação de formação 
serão atribuídos os seguintes valores (até ao limite máximo de 20): Ações 
temática inerentes ao posto de trabalho a ocupar: - Cursos de formação 1,5 ; 
outras Ações com interesse 0,5 ; Outros (seminários, congressos ...) etc.) 0,5 e 
Outras Ações com interesse 0,25. Experiência Profissional (EP) - em que se 
ponderará o desempenho efetivo de funções técnicas na área de atuação 
mencionada no aviso de abertura, bem como outras capacitações adequadas, 
sendo avaliada pela sua natureza e duração, com a seguinte ponderação: Até 
quatro anos – 12 valores; Mais de quatro e até seis anos – 14 valores; Mais de 
seis e até oito anos – 16 valores; Mais de oito e até dez anos – 18 valores; Mais 
de dez anos – 20 valores. b) Entrevista Profissional de Seleção, com uma 
ponderação de 30 % na valoração final, sendo avaliada 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, 
que visa avaliar a experiência profissional e aspetos comportamentais, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de 
relacionamento interpessoal. 10- Valoração dos métodos de seleção — Cada um 
dos métodos de seleção, bem como cada uma das fases que comportem, é 
eliminatório pela ordem constante na publicitação, sendo excluídos do 
procedimento os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 
valores num dos métodos ou fases. 11- A falta de comparência dos candidatos a 
qualquer um dos métodos de seleção para que seja convocado equivale à 
desistência do procedimento. 12- A ordenação final dos candidatos que 
completem o procedimento, com aprovação em todos os métodos de seleção 
aplicados, é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, em 
resultado da média aritmética ponderada, das classificações quantitativas obtidas 
em cada método de seleção. Ordenação Final – A Ordenação Final será expressa 
de 0 a 20 valores, obtida da seguinte fórmula: OF= (70% AC) + (30% EPS), 
sendo OF – Ordenação Final AC – Avaliação Curricular EPS – Entrevista 
Profissional de Seleção 13- Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, 
os critérios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 27.º da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação dada pela Portaria nº 12-A/2021, de 
11 de janeiro. Subsistindo empate após a utilização destes critérios de 
desempate, serão adotados os seguintes critérios de preferência: 1.º Maior 
tempo (em dias) de experiência profissional; 2.º Maior número (em horas, sendo 
considerados os últimos 5 anos) de formação profissional; 3.º Maior habilitação 
académica. 14- Os candidatos com deficiência terão preferência em caso de 
igualdade de classificação, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, 
de 03 de fevereiro, devendo, para o efeito, declarar, sob compromisso de honra, 
o respetivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência. 15- A publicitação dos 
resultados obtidos nos métodos de seleção será efetuada através de lista, 
ordenada alfabeticamente, afixada em local visível ao público na Câmara 
Municipal de Chaves e disponibilizada na sua página eletrónica. 16 - Publicitação 
da Lista de Ordenação Final - após homologação, a lista unitária de ordenação 
final será publicitada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível 
ao público na Câmara Municipal de Chaves e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 17- Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 33.º da LGTFP e 
no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação 

3



Texto Publicado em Jornal Oficial:

dada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro, o presente procedimento 
será publicitado: a) Na 2.ª série do Diário da República; b) Na Bolsa de Emprego 
Público em (www.bep.gov.pt); c) Na página eletrónica do Município de Chaves, 
por extrato, a partir da data de publicação na BEP. 18- 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação. 19- Júri do procedimento: Presidente: - Carla 
Sofia Magalhães Sousa Negreiro, Chefe de Divisão de Administração Geral, do 
Município de Chaves. Vogais Efetivos: - Maria Delfina Mendes Santos, Chefe de 
Unidade de Recursos Humanos, do Município de Chaves;- Zuleika Maria 
Rodrigues Lopes, Chefe de Unidade de Educação, do Município de Chaves. 
Vogais Suplentes: - Lídia Felisbela Silva Pereira Pinto, Técnica Superior de 
Serviço Social, do Município de Chaves;- Sofia Tenreiro Ataíde Costa Gomes, 
Chefe de Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística. O 
Presidente do Júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo 1º 
Vogal Efetivo. No presente procedimento concursal, será constituída uma reserva 
de recrutamento interna, durante o prazo de 18 meses, caso haja necessidade 
de ocupação de idênticos postos de trabalho, nos termos do n.º 3 e 4, do artigo 
30.º da Portaria n.º 12-A/2021, que veio alterar e republicar a Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril. Município de Chaves, 09 de março de 2022 O Presidente 
da Câmara Municipal (Nuno Vaz) 

Observações

Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Resultados

Alteração de Júri
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Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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