
                                                       E D I T A L 
 

 

Carlos Humberto de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro, faz público que se encontra aberto concurso público para o 
licenciamento de um lugar de guarda-noturno na Freguesia de Santo 
António da Charneca nos seguintes termos: 
1 - Área de atuação: Freguesia de Santo António da Charneca. 
2 - Requisitos de admissão: 

a) Ser cidadão português de um Estado membro da União Europeia 
ou do espaço económico europeu ou, em condições de 
reciprocidade, de país de língua oficial portuguesa; 

b) Ter mais de 18 anos de idade e menos de 65; 
c) Não ter sido condenado, por sentença transitada em julgado, pela 

prática de crime doloso; 
d) Possuir a escolaridade mínima obrigatória; 
e) Não se encontrar na situação de efetividade de serviço, pré-

aposentação ou reserva de qualquer força militar ou força ou 
serviço de segurança; 

f) Possuir a robustez física e o perfil psicológico para o exercício das 
suas funções, comprovados por documento emitido por médico do 
trabalho, do qual deverá constar a sua identificação clínica e 
cédula profissional. 

3 -  Formalização das condições: mediante requerimento dirigido ao 
    Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, do qual deverá 
    constar o nome, estado civil, domicílio e NIF do requerente, e 
    declaração, sob compromisso de honra, da situação em que se 
    encontra relativamente a cada uma das alíneas do artigo 9º do  
    Regulamento Municipal sobre o Licenciamento de Atividades 
    Diversas. 

    4 -O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes 
documentos: 

a) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão, e do 
cartão de identificação do NIF; 

b) Certificado de registo criminal; 
c) Ficha médica que ateste a robustez física e o perfil psicológico 

para o exercício das suas funções, emitido por médico do 



trabalho, o qual deverá ser identificado pelo nome clínico  e 
cédula profissional respetiva; 

d) Duas fotografias iguais, tipo passe, a cores; 
5 Prazo de candidaturas: 10 dias úteis a contar da afixação do presente 

Edital; 
6 Métodos de seleção - avaliação curricular de acordo com o seguinte 

critério preferencial: 
a)  – Antiguidade no exercício da atividade de guarda-noturno 

na localidade da área; 
b) – Antiguidade no exercício da atividade de guarda noturno; 
c)  - Habilitações académicas mais elevadas; 
d) - Antiguidade na vinculação aos quadros de uma força de 
segurança pública ou privada e desde que não tenha sido 
afastado por motivos disciplinares; 
e) - Residência no concelho/freguesia.  

 
As listas de candidatos e a sua graduação final serão afixadas no átrio do 
edifício dos Paços do Concelho e na sede da Junta de Freguesia de Santo 
António da Charneca,  
Para constar e não se alegar ignorância se lavrou o presente Edital que 
será afixado nos lugares públicos de estilo. 
 
Barreiro,        de                                 de 2015 
 
                               O Presidente da Câmara Municipal do Barreiro 
 
 
 
                                          (Carlos Humberto de Carvalho) 
 
 


