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Freguesia de Resende
Aviso de abertura de procedimento concursal - pREVpAp

Para efeitos do disposto no artigo 1O.o da Lei n.o 11212017, de2g de dezembro, e no
n'o 1 do artigo 19.o da Portaria n,o 83-A/2009, de 22 dejaneiro, torna-se público que,

em execução das deliberações da Junta de Freguesia de Resende 06 de Fevererro e

de 08 de agosto de 2018, que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar
da data da publicitação do presente aviso na Bolsa de Emprego público e na página
eletrónica da Freguesia de Resende (www.resende.jfreguesia.com), procedimento
concursal, para ocupação de um posto de trabalho previstos no Mapa de pessoal

2Q18:

1.ldentificação do Procedimento concursal: - um Assistente Técnico.
2. Legislação Aplicável: Lei n.o 11 212017, de 29 de dezembro, que estabelece o
Programa de Regularizaçâo Extraordinária dos Vínculos Precários (pREVpAp), Lei n.o

3512014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções públicas

(LTFP), Portaria n'o 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria

n'o 145-N2011, de 6 de abril, Decreto-Lei n.o 29t2001, de 3 de fevereiro, Codigo do
Procedimento Administrativo e constituição da República portug uesa.

3. Entidade Responsável pela Realização do Procedimento Concursal: Freguesia
de Resende.

4' Modalidade do Vínculo de Emprego Público a Gonstituir: Contrato de Trabalho
em Funções Públlcas por Tempo Indeterminado.

5. Local de Trabalho: Sede da Freguesia de Resende.

6. Caraterização da Garreira: A caraterização (conteúdo funcional) da carreira geral
de Assistente Técnico (Administrativo), em função do número e designação das
categorias em que se desdobram, é a que consta do n.o 2 do artigo gg.o da LTFP -
Anexo.

7. Caraterização dos Postos de Trabalho: Funções que se enquadram em diretivas
gerais dos dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, secretaria, contabilidade,
processamento, aprovisionamento e economato, recursos humanos, educação, ação
social, atendimento ao público desporto tendo em vista assegurar o pom

funcionamento da unidade orgânica em que se encontram inseridos; recolha,
tratamento e introdução de informação pertinente em aplicações informáticas
específicas para a gestão documental e outras; atendimento personalizado de
fregueses no âmbito de todas as áreas de atividade da Freguesia.
8. Requisitos de Admissão:

8'1' Gerais: São exigências que todos os candidatos têm de satisfazer: tal
nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenÇão
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internacional ou lei especial, [b] 18 anos de idade completos, [c] nâo inibição do
exercício de funções públicas ou interdição para o exercício daquelas que se propõe
desempenhar, [d] robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções e [e] cumprimento das leis de vacinação obrigatoria (artigo 17.o da LTFP).
8.2. Especiais: são condições que todos os candidatos têm de possuir:

a)Exercer ou ter exercido funçoes que correspondam ao conteúdo funcional da
carreira/categoria de Assistente Técnico nas situaçÕes referidas no n.o 1 do artigo 3.o
da Lei n'o 11212017, de 29 de dezembro, reconhecidas pelo Junta de Freguesra como
necessidades permanentes, sem vínculo jurídico adequado.
b)sìtuação militar regurarizada (artigo 56.o da Lei do serviço Militar).
c)Nível habilitacional mínimo exigido: 12.o de escolaridade ou equivalente.
8'3' Prazo de Reunião dos Requisitos: os candidatos deverão cumprir, rigorosa e
cumulativamente, os requisitos gerais e especiais de admissão até à data limite para
apresentação das candidaturas, sob pena de exclusão, nos termos do n.o 2 do artigo
8.o da Lei n.o 11212017, de 2g de dezembro.

9' Posicionamento Remuneratório: 1.a posição remuneratoria (EUR 6g3,i3) da
categoria de Assistente Técnico, carreira geral e pluricategorial de Assistente Técnico,
nos termos da alínea a) do artigo 12.o da Lei n.o 11212017, de 2g de Dezembro.
10' Métodos de Seleção: O método de seleção autilizar será a Avaliação Curricular
(e a Entrevista Profissional de Seleção, se houver mais oo que um candidato ao
mesmo posto de trabalho).

10'1' Avaliação curricular (Ac): O método de seleção AC, a realizar pelo Júri, terá
como parâmetros de avaliação a Habilitação Académica (HA), a Formação profissional

(FP), a Experiência Profissional (EP), com ponderação do tempo de desempenho no
exercício de funções caraterizadoras do posto de trabalho a concurso, e a Avaliação
do Desempenho (AD).4ç = (HA x 30% + Fp + 25% + Ep x 30% + AD x 1lo/o).

10.2. Entrevista Profissional de seleção (Eps): o método de seleção Eps, a
realizar pelo Júri, com a duração máxima de 20 minutos, terá os seguintes parâmetros
de avaliação: [a] conhecimentos teóricos e práticos dos problemas e tarefas inerentes
à função a exercer; [b] sentido de organização e capacidade de inovação; tcl
capacidade de relacionamento; [d] capacidade demonstrada na procura de soluções,
perante situações problemáticas, hipoteticamente criadas. A ponderação de cada
parâmetro de avaliação será feita nos termos do n,o 7 do artigo 1g.o da portaria n.o g3-
p't2009.

10'2.1. Convocatória: No caso em que haja lugar a entrevista profissional de seleção,
os candidatos são convocados nos termos do arligo 32.o da portaria n.o g3-A/2009, de
22 de janeiro, e por uma das formas previstas no n.o 3 do artigo 30.o do mesmo
diploma, mas preferencialmente, por correio eletronico, de acordo com o n.o g do
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artigo 10 o da Lei n'o 11212017, de 29 de dezembro, indicando-se o dia, hora e local da
realização do mencionado método de seleção.
11' Glassificação Final: A classificação Final (cF) dos candidatos será expressa na
escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às centésimas, a qual resulta da
aplicação da seguinte formula. cF = AC x7o% + Eps x30%. Nas situações onde só
será aplicado o método de seleção AC, este corresponderá a looo/oda cF.
12' Lista unitária de ordenação Final dos candidatos: A lista unitária de ordenação
final dos candidatos, apos homologaçã0, e publicada na Bolsa de Emprego público e
na 2'a série do Diario cta Repúbtica; bem como afixada nos paços do Município de
Resende (Av' Rebelo Moniz - Resende), e disponibilizada na página eletronica do
MunicÍpio de Resende.

13' Acesso às Atas: As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o
sistema de valoração, serão facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas por
escrito.

14' Audiência dos Interessados: Haverá lugar à audiência dos interessados, nos
termos do codigo do Procedimento Administrativo, apos a aplicação de todos os
métodos de seleção e antes de ser proferida a decisão final. os candidatos excluÍdos
serão notificados por uma das formas previstas no n.o 3 do artigo 3O.o da portaria n.o
83-A/2009, de 22 de janeiro, mas preferencialmente por correio eletronico, nos termos
do n.o 8 do artigo 10.o da Lei n.o 11212017 , de zg de dezembro.
15' Composição do Júri: Presidente: Rogério José pinto (Chefe de Divisão
Municipal); Vogais Efetivos: Manuel Alberto Pereira Teixeira (Técnico Superior); Maria
Augusta Félix Guimarães (coordenadora Técnica). Vogais suplentes: Miguel Ângelo
Rodrigues Ferreira Pinto (Tecnico superior) e Lina Maria Almeida santos Matos de
Almeida (Técnica superior em regime de mobiridade intercarreiras), todos do
Município de Resende.

15'1' Substituição: O primeiro vogal efetivo é quem substituirá o presidente do Júri
nas suas faltas e impedimentos.

16' Quotas de Emprego: Em cumprimento do disposto no Decreto-Le i n.o 2gl2QO1 , de
3 de fevereiro, para os candidatos com deficiência, com grau de incapacidade igual ou
superior a 60%, serão garantidas as quotas de emprego. Nas referências em que o
nÚmero de lugares postos a concurso seja igual ou superior a 10, é obrigatoriamente
fixada uma quota de 5% do total do número de lugares, com arredondamento para a
unidade, a preencher por pessoas com deficiência. Nas referências a concursos em
que o número de lugares a preencher seja inferior a 1o e igual ou superior a três, é
garantida a reserva de um lugar para candidatos com deficiência. Nas referências a
concurso em que o número de lugares a preencher seja de um ou dois, o candidato
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com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal.

16'1' Declaração sob compromisso de Honra: os candidatos com deficiência
devem declarar no formulário de candidatura, sob compromisso de honra, o grau oe
incapacidade, o tipo de deficiência, e ainda os meios de comunicação/expressão a
utilizar no processo de seleção.

17' Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas
mediante formulário de candidatura obrigatório, de acordo com o disposto no artigo
51'o da Porlaria n'o 83-A/2009, de 22 dejaneiro, disponível na página eletronica da
Freguesia de Resende ou na sede da Freguesia de Resende. As candidaturas oevem
ser remetidas à Junta de Freguesia de Resende, por correio eletrónico
(juntafr@gmail'com) ou por correio postal registado, com aviso de receção (Av. Dr.
Francisco sá Carneiro, 815, 4660-226, Resende), até ao fim do prazoacima previsto
no avrso, ou entregues pessoalmente, dentro do mesmo prazo, na sede da Freguesra,
entre as 09h00 -12h30 e as 13h30 _ 17h00.

17'1' Apresentação de Documentos: sem prejuízo dos comprovativos da posse dos
requisitos gerais e especiais que devam ser apresentados aquando da constituição da
relação jurídica de emprego público, o formulário de candidatura a procedimento
concursal deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Çurriculum Vitae, detalhado, atualizado, datado e assinado, dele devendo constar
os dados pessoais (nome, morada e contactos) e os factos parametrizados no ponto
10' 1 ' deste aviso' os candidatos devem apresentar comprovatÍvo dos factos (açÕes de
formação) do parâmetro Formação profissional.

b)Fotocopia do certificado de habilitações literárias ou de outro documento idoneo.
legalmente reconhecido para o efeito.

c)Certidão emitida pelo serviço de origem na qual conste o tempo de exercício de
funções caracterizadoras do posto de trabalho a que se candidata.
o documento referido na alÍnea c) será solicitado pelo Júri à Junta de Freguesia de
Resende e àquele entregue oficiosamenre.

17'2' Incumprimentos: A não apresentação dos documentos referidos nas alíneas a),
b) do ponto 17 '1' determina a exclusão do candidato do procedimento concursal, de
acordo com o previsto no n.o 9 do artigo 28.o da Portaria n.o g3-A/200g, de 22 de
janeiro' Não são considerados nem ponderados no método de seleção AC os factos
(ações de formação) do parâmetro Formação Profissional que não se encontrem
comprovados por fotocópia no Curriculum Vitae.

18' lgualdade de Oportunidades: Em cumprimento da alínea h) do artigo g.o da
Constituição da República Portuguesa, a Administração pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre

i:,a,xtrr;l i Q

l: r eguc si a d r Rt,rsenrj et



homens e mulheres no acesso ao emprego
providenciando escrupulosamente no sentido de
discriminação.

e na progressão profissional,

evitar toda e qualquer forma de

Resende, 0g de agosto de 201g.

O Presidente
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