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Freguesia de Cernache 

Município de Coimbra 

 

AVISO 
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 

a constituir por contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, para 

preenchimento de 1 posto de trabalho na categoria/carreira de assistente operacional no 

âmbito do Programa de Regularização Extraordinário de Vínculos Precários (Lei 

nº112/2017, de 29 de dezembro) 

 

1 - Para os devidos efeitos se torna público nos termos da Lei nº112/2017, de 29 de 

dezembro (doravante designada de PREVP) e no uso da competência que me é conferida 

pela alínea a) do n.º 1, do art. 18.º e art.º 19 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e para 

efeitos do disposto no n.º 1 do art. 33.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na al. a), do 

art. 3.º, da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145-

A/2011, de 6 de abril com as especificidades constantes da alínea a) nº1, do art.º 8.º e art. 

10.º da Lei 112/2017, de 29 de dezembro e após deliberação do Executivo da Junta de 

Freguesia de Cernache datada de 11 de janeiro de 2018 e Despacho do Presidente da Junta 

de Freguesia de Cernache de 15 de janeiro de 2018, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 

(dez) dias úteis, contados da data da publicação do presente Aviso na Bolsa de Emprego 

Público e no site institucional da Junta de Freguesia de Cernache, procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento do posto 

de trabalho previsto e não ocupado do mapa de pessoal da Freguesia de Cernache para 

fazer face a necessidades permanentes ao abrigo do programa de regularização 

extraordinária de vínculos precários. 
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2 - Carreira e categoria: Assistente Operacional. 
 

3 - Caracterização do Posto de Trabalho: funções de natureza executiva, de caráter manual 

ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 

complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 

funcionamento dos serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelo 

equipamento à sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, 

à manutenção e reparação dos mesmos. Realizar tarefas como conservação e limpeza de 

vias municipais; Executar pequenas reparações; Limpar valetas, compor bermas, 

desobstruir aquedutos e sistemas de drenagem de águas pluviais; Compor pavimentos, 

efetuando reparações de calcetamento ou com massas betuminosas; Executar corte em 

árvores existentes nas bermas das estradas. Assegurar todas as ações necessárias ao bom 

funcionamento dos serviços que necessitem da sua colaboração e exercer as demais 

funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por lei, pelo 

regulamento de organização dos serviços, deliberações, despacho ou determinação 

superior (anexo a que se refere o n.º 2 do art.º 88.º da Lei n.º 35/2014 - Caracterização 

das carreiras gerais). 

3.1 - A descrição de funções em referência, não prejudica a atribuição aos trabalhadores 

de funções, não expressamente mencionadas, que lhes sejam afins ou funcionalmente 

ligadas, para as quais detenham qualificação profissional adequada e que não impliquem 

desvalorização profissional, nos termos do n.º 1, art.º 81.º da LTFP. 

4 - Local de Trabalho: Freguesia de Cernache  

5 – Posição Remuneratória: 1ª posição remuneratória da categoria de base da carreira, de 

acordo com a alínea a), do art.º 12.º da Lei nº112/2017, de 29 de dezembro (580,00 €). 

6 - Requisitos de Admissão: podem candidatar-se indivíduos, que cumulativamente até 

ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas satisfaçam os requisitos 

gerais e específicos previstos na alínea b) do n.º1 do art.º 3.º da Lei 112/2017, de 29 de 

dezembro e no art.º 17.º da LTFP, a seguir referidos: 

6.1 - Requisitos Gerais (art.º 17.º da LTFP):  

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção 

internacional ou lei especial; 

b) Ter 18 anos de idade completos; 
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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. 

6.2 - Requisito Específico (alínea b) do nº1 do art.º3.º da Lei nº112/2017, de 29 de 

dezembro): 

6.2.1 - Pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que correspondam ao conteúdo 

funcional da carreira e que satisfaçam necessidades permanentes dos órgãos ou serviços 

abrangidos pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo 

à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e alterada pelas Leis nºs 84/2015, de 7 de agosto, 

18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, 

de 14 de agosto, e 73/2017, de 16 de agosto e que exerçam ou tenham exercido as funções 

em causa nas seguintes condições:  

Ter exercido de funções no período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ao abrigo de 

contratos emprego-inserção, contratos emprego-inserção+, as que tenham exercido as 

mesmas funções nas condições referidas no proémio, durante algum tempo nos três anos 

anteriores à data do início do procedimento concursal de regularização. 

6.2.2 - Nível Habilitacional: os candidatos deverão ser detentores do nível habilitacional 

de grau de complexidade funcional 1, nos termos al. a), n.º 1, do art. 86.º, conjugado com 

o n.º 1, art.º 34.º da LTFP - escolaridade obrigatória, sendo possível a substituição do 

nível habilitacional por formação ou experiência profissional, de acordo com o previsto 

no nº2 do art.º 34.º da LTFP. 

7 – Métodos de Seleção 

7.1 - De acordo com o nº2 e nº6 do artigo 10.º da Lei 112/2017, de 29 de dezembro, “ao 

procedimento concursal são aplicáveis os métodos de seleção de avaliação curricular, 

sendo fator de ponderação o tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de 

trabalho a concurso e, havendo mais de um opositor no recrutamento para o mesmo posto 

de trabalho, é ainda aplicável a entrevista profissional de seleção.” 

7.2 - Avaliação Curricular (AC) - visa analisar a qualificação dos candidatos, 

considerados e ponderados os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a 
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ocupar sendo o fator de ponderação o tempo de exercício de funções caracterizadoras do 

posto de trabalho a concurso, de acordo com o elencado no nº6, do art.º 10.º da Lei 

112/2017, de 29 de dezembro.  

7.3 - Entrevista profissional de seleção (EPS) - 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. 

7.3.1 - Para 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. 

7.3.2 - Será elaborado um guião de questões diretamente relacionadas com o perfil de 

competências previamente estabelecido, associado a uma grelha de avaliação individual. 

7.3.3 - A entrevista será avaliada segundo os seguintes níveis classificativos: Elevado - 

20 valores, Bom - 16 valores, Suficiente - 12 valores, Reduzido - 8 valores e Insuficiente 

- 4 valores. 

7.3.4 - A ponderação para a classificação final (CF) da entrevista profissional de seleção 

é de 30 %. 

7.4 - A valoração de cada um dos métodos de seleção e a classificação final expressa-se 

numa escala de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das 

classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando-se excluído 

o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores em cada um dos 

métodos, bem como nas fases que o comportem e na classificação final. 

7.5 - Classificação final: será obtida numa escala de 0 a 20 valores, através da aplicação 

da seguinte fórmula: 

CF = AC (70 %) + EPS (30 %) 

em que: 

CF = Classificação Final 

AC = Avaliação Curricular 
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EPS = Entrevista Profissional de Seleção 

7.6 - Os resultados obtidos em cada método de seleção bem como a lista unitária de 

ordenação final dos candidatos são publicitados na página eletrónica da Junta de 

Freguesia de Cernache, em www.freguesiadecernache.pt. 

7.7 - A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada nos placards da Junta 

de Freguesia de Cernache e na respetiva página eletrónica. 

8 - Prazo de concurso: dez (10) dias úteis a contar da data da publicação deste Aviso na 

Bolsa de Emprego Público e na página eletrónica da Junta de Freguesia de Cernache. 

9 - Formalização da Candidaturas: as candidaturas deverão ser formalizadas em impresso 

próprio, que será fornecido aos interessados, através do site da Junta de Freguesia de 

Cernache www.freguesiadecernache.pt e enviadas preferencialmente por correio 

eletrónico para geral@freguesiadecernache.eu, no prazo de candidatura, ou em 

alternativa, entregues pessoalmente na Sede da Junta de Freguesia de Cernache, sito na 

Rua do Moinho das Lapas, 3040-850 Cernache, durante o período de atendimento ao 

público, ou enviada por correio com Aviso de Receção. 

10 - A candidatura terá de ser acompanhada, obrigatoriamente, dos seguintes 

documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; 

b) N.º de Identificação Fiscal; 

c) Cópia do Certificado de Habilitações Académicas; 

d) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado pelo candidato, devendo 

ser acompanhado por fotocópia simples dos documentos comprovativos dos factos aí 

referidos; 

e) Fotocópia dos documentos comprovativos da experiência profissional; 

f) Quaisquer outros documentos que o candidato considere importantes. 

11 – As falsas declarações serão punidas nos termos da lei. 

12 – Publicitação dos Resultados: disponibilizada na página eletrónica da Junta de 

Freguesia de Cernache. 
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13 - Observações:  

Nos termos do n.º 1 do artigo 5º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, apenas podem 

ser opositores ao procedimento concursal quem tenha exercido funções na Junta de 

Freguesia no período entre 1 de janeiro a 4 de maio de 2017, funções essas, reconhecidas 

como necessidades permanentes sem vínculo adequado e para as funções por estes 

exercidas e correspondentes aos postos de trabalho a concurso. 

14 - Composição do Júri: 

a) Presidente: António Ferreira Lopes (Presidente da Junta de Freguesia de Cernache); 

b) Vogais efetivos: Vítor Manuel Alves de Carvalho (Secretário da Junta de Freguesia de 

Cernache) e Marco Paulo da Fonseca Prata Pires da Cruz (Funcionário da Junta de 

Freguesia de Cernache); 

c) Vogais suplentes: Vera Flório Martinho (Tesoureira da Junta de Freguesia de 

Cernache) e Maria Isabel Campos Caldeira (Secretária da Assembleia de Freguesia de 

Cernache); 

15 - Legislação aplicável: Constituição da República Portuguesa - Decreto de 10 de abril 

de 1976, na redação da Lei Constitucional 1/2005, de 12 de Agosto (Título VIII - Poder 

Local e Título IX - Administração Pública); 

Lei nº 112/2017, 29 de dezembro de 2017, (Estabelece os Termos de Regularização 

prevista no Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários); 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro; 

Portaria n.º 150/2017, de 3 de maio, com a alteração introduzida pela Portaria n.º 

331/2017, de 3 de novembro, que estabelece os procedimentos da avaliação de situações 

a submeter ao programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na 

Administração Pública e no setor empresarial do Estado; 

Código do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - Lei n.º 35/2014, de 20 de junho DL 

209/2009, de 3 de setembro e Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro (adiante designada 

por Portaria), com as alterações introduzidas pela Portaria nº145-A/2011, de 6 de abril e 

Lei nº75/2013, de 12 de Setembro; 

Regime Jurídico das Autarquias Locais - Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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16 – Nos termos do nº4 do artigo 10.º da PREVP, o presente aviso é publicado na Bolsa 

de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na respetiva página eletrónica da Junta de 

Freguesia de Cernache em http://www.freguesiadecernache.pt. 

 

Cernache, 29 de janeiro de 2018 – O Presidente da Junta de Freguesia de Cernache, 

António Ferreira Lopes. 

 

 

 

mailto:geral@freguesiadecernache.eu
http://www.freguesiadecernache.pt/

