
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202209/1010
Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal do Barreiro
Vínculo: CTFP por tempo indeterminado
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 1268,04€
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

As constantes no anexo a que se refere o nº 2 do artigo 88º da LTFP, as quais 
correspondem ao grau 3 de complexidade funcional da Categoria de Técnico 
Superior (jurista), nomeadamente  desenvolver funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou cientificas inerentes à respetiva área de especialização e 
formação académica, que visam fundamentar e preparar a decisão, incumbindo 
genericamente , elaborar pareceres técnicos e prestar suporte jurídico 
transversal no âmbito das atribuições  da unidade orgânica, interpretação e 
aplicação de legislação bem como das normas e regulamentos internos, gestão e 
tramitação de processos jurídicos nas várias áreas de atuação da unidade 
orgânica - Divisão Jurídica e de Administração Geral da Câmara Municipal do 
Barreiro, executar outras atividades  apoio geral ou especializado nas áreas de 
atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

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:

Deliberação nº 388 da Câmara Municipal do Barreiro tomada na reunião 
ordinária de 07/09/2022 e Despacho n.º 448 de 14/09/2022

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Direito
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Direito Direito

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
do Barreiro

2 Rua Miguel Bombarda Barreiro 2834005 
BARREIRO

Setúbal                 
               

Barreiro                
               

Total Postos de Trabalho: 2

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Div. Jurídica e de Admin. Geral, R. Miguel Bombarda,2834-005 Barreiro ou 
consultar ponto nº16 e 16.1

Contacto: 212068082/212068080
Data Publicitação: 2022-09-30

Data Limite: 2022-10-17

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: D.R. nº 189 - II série de 29/09/2022
Texto Publicado em Jornal Oficial: AVISO Abertura de procedimento concursal comum, Refª. 03/2022, para a 

carreira de Técnico Superior, categoria de técnico superior jurista 1 — Nos 
termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e 
do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se público que 
por meu Despacho n.º 448 de 14/09/2022, bem como em face da Deliberação 
nº 388 da Câmara Municipal do Barreiro tomada na reunião ordinária de 
07/09/2022 e pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso na Bolsa de Emprego Publico ( BEP) nos termos do disposto no 
art. 18º da referida Portaria, se encontra aberto procedimento concursal comum 
para a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com vista à ocupação de 2 postos de trabalho do mapa de 
pessoal do Município do Barreiro , carreira de Técnico Superior, categoria de 
técnico superior jurista (m/f): 2 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 
373/2000, de 1 de março, publicado no Diário da República, n.º 77, 2.ª série, de 
31 de março de 2000, faz-se constar a seguinte menção: «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». 3 — Para efeitos do disposto nos artigos 16.º 
e 16.º -A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de dezembro, na sua redação atual, 
declara -se que consultada a Área Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas Autarquias Locais (EGRA), a AML 
informou ainda não se encontrar constituída a EGRA para os seus Municípios, e 
que o Município do Barreiro não assume a posição de EGRA, por não existirem 
trabalhadores em situação de valorização profissional. 4 — A legislação aplicável: 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada em Anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação; o Decreto-Lei nº 29/2001 de 3 
de fevereiro; a Lei do Orçamento de Estado de 2022 aprovada pela Lei nº 
12/2022, de 27 de junho; o Código do procedimento administrativo aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro e Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de 
abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro. 5 — 
Descrição sumária da atividade: as constantes no anexo a que se refere o nº 2 
do artigo 88º da LTFP, as quais correspondem ao grau 3 de complexidade 
funcional da Categoria de Técnico Superior (jurista), nomeadamente desenvolver 
funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e de 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou cientificas inerentes 
à respetiva área de especialização e formação académica, que visam 
fundamentar e preparar a decisão, incumbindo genericamente , elaborar 
pareceres técnicos e prestar suporte jurídico transversal no âmbito das 
atribuições da unidade orgânica, interpretação e aplicação de legislação bem 
como das normas e regulamentos internos, gestão e tramitação de processos 
jurídicos nas várias áreas de atuação da unidade orgânica - Divisão Jurídica e de 
Administração Geral da Câmara Municipal do Barreiro, executar outras atividades 
apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e 
operativas dos órgãos e serviços 6 — Prazo de validade: Dezoito meses contados 
da data de homologação da lista unitária de ordenação final, nos termos do 
disposto no nº 4 do artigo 30º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 7 — 
Perfil de competências pretendido: 7.1 — Orientação para resultados 7.2 — 
Conhecimentos especializados e experiência 7.3 — Adaptação e melhoria 
continua 7.4 — Planeamento e organização 7.5 — Trabalho de equipa e 
cooperação 7.6 — Responsabilidade e compromisso com o serviço 8 — Nos 
termos dos nºs 3 e 4 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
na sua atual redação, caso a lista de ordenação final, devidamente homologada, 
contenha um número de candidatos aprovados superior ao dos postos de 
trabalho a ocupar, é constituída uma reserva de recrutamento interno que será 
utilizada sempre que, no prazo máximo de 18 meses contados da data de 
homologação da referida lista de ordenação final, haja necessidade de ocupação 
de idênticos postos de trabalho. 9 — O local de trabalho situa -se na 
circunscrição do Município do Barreiro. 10 — Posicionamento remuneratório: 
obedecerá ao disposto no artigo 38.º da LTFP sendo a posição de referência a 
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 16 da Tabela Remuneratória, 
a que corresponde o valor de 1 268,04€, sem prejuízo do disposto no art. 3.º do 
Decreto-Lei n.º 51/2022 de 26 de julho, que procedeu ao aditamento do art. 39º 
-B da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ou a que corresponda ao nível 
e posição detida na situação jurídico funcional de origem. 11 — Requisitos de 
admissão: Só podem ser admitidos ao procedimento concursal os indivíduos que, 
até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, satisfaçam 
os seguintes requisitos: 11.1 — Requisitos previstos no artigo 17.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, que consistem em: 11.1.1 — Nacionalidade portuguesa, quando não 
dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial; 
11.1.2 —18 anos de idade completos; 11.1.3 — Não inibição do exercício de 
funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se propõe 
desempenhar; 11.1.4 — Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao 
exercício das funções; 11.1.5 — Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 
12 — Requisito habilitacional: Licenciatura em Direito, não havendo possibilidade 
de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional; 
os documentos redigidos em língua estrangeira devem estar traduzidos e 
reconhecidos pelas entidades competentes, sob pena de não serem 
considerados. 13 — Área de Recrutamento: Podem candidatar-se ao 
procedimento concursal indivíduos com e sem vínculo de emprego público 
previamente constituído. 14 — 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 do Município do Barreiro idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita este procedimento. 15 — Prazo de 
candidaturas: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na 
BEP , nos termos do art. 18º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro 16 — 
Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser formalizadas, sob 
pena de exclusão, mediante o preenchimento de formulário tipo, bem como o 
documento da Proteção de Dados, disponível na Divisão de Recursos Humanos 
deste Município, sita na Rua José Magro, no 2-A , 2830-355 — Barreiro, ou na 
nossa página eletrónica www.cm-barreiro.pt, entregues pessoalmente (no 
horário das 14 Horas às 17 Horas, de 2ª a 6ª feira), ou remetido pelo correio 
registado com aviso de receção, contando neste caso a data do registo, para: 
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Câmara Municipal do Barreiro, Divisão Jurídica e de Administração Geral, Rua 
Miguel Bombarda s/n, 2834-005 Barreiro, não sendo consideradas candidaturas 
que não identifiquem corretamente o código da BEP ou a referência do 
procedimento concursal. 16.1 - Não serão aceites candidaturas enviadas pelo 
correio eletrónico. 16.2 - Os requerimentos de admissão ao procedimento 
devidamente preenchidos e assinados, deverão ser acompanhados, sob pena de 
exclusão de: a) Fotocópia do certificado de habilitação literária; b) Currículo 
profissional, datado e assinado, mencionando nomeadamente a formação 
académica, a experiência profissional anterior, relevante para o exercício das 
funções do posto de trabalho a concurso e as ações de formação, com indicação 
da sua duração, juntando fotocópia dos documentos que comprovem os factos 
nele referidos, sob pena de não serem consideradas as respetivas informações; 
c) Quando aplicável, declaração emitida pelo serviço de origem, da qual conste a 
modalidade da relação jurídica de emprego público, a descrição das atividades 
que atualmente executa, antiguidade na carreira e no exercício de funções 
públicas, a avaliação de desempenho respeitante aos últimos dois períodos de 
avaliação, e a identificação da carreira/categoria em que se encontra inserido, 
com a identificação da respetiva remuneração reportada ao nível e posição 
remuneratória auferidos. d) Os candidatos que exercem funções ao serviço do 
Município do Barreiro ficam dispensados de apresentar os documentos referidos 
nas alíneas a), b) e c) do ponto anterior, desde que refiram que os mesmos se 
encontram arquivados no seu processo individual, nos termos do nº 6 e 7 do 
artigo 20º da portaria 125-A/2019 de 30 de abril, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro. e) A não apresentação dos 
documentos comprovativos dos requisitos de admissão, bem como os que sejam 
indispensáveis para efetuar a análise da candidatura determina a exclusão do 
procedimento concursal, nos termos da línea a) do nº 8 do artigo 20º da referida 
Portaria. 16.3 - Na falta de apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos gerais do ponto 11 do presente aviso, os candidatos devem declarar 
no requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, a situação 
precisa em que se encontram, relativamente a cada um dos requisitos, sob pena 
de exclusão. 16.4 - Nos termos do Decreto-Lei nº 29/2001, de 3 de março e 
para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com deficiência devem 
declarar, no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo 
grau de incapacidade e o tipo de deficiência e os meios de comunicação a utilizar 
no processo de seleção. O candidato deverá, ainda, declarar serem verdadeiros 
os fatos constantes na candidatura. 16.5 - Assiste ao júri a faculdade de exigir a 
qualquer candidato, a apresentação de documentos comprovativos de factos por 
eles referidos no currículo que possam relevar para a apreciação do seu mérito e 
que se encontrem deficientemente comprovados. 17 — Métodos de Seleção: 
17.1 — Com base no perfil de competências definido e considerando o artigo 
36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e o n.º 1 do artigo 5.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, que estabelecem 
métodos de seleção obrigatórios, consoante a situação jurídico-funcional do 
candidato, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: a) Avaliação 
Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências para os candidatos que 
estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 
caracterizadoras dos postos de trabalho em causa, bem como para os candidatos 
em situação de valorização profissional que, imediatamente antes, tenham 
desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, exceto quando 
afastados por escrito, devendo fazer expressamente essa opção por escrito no 
ponto 5 do Formulário de Candidatura a Procedimento Concursal, caso em que 
serão aplicados os métodos utilizados para os restantes candidatos; b) Prova de 
Conhecimentos e Avaliação Psicológica para os restantes candidatos; c) 
Entrevista profissional de seleção para todos os candidatos. 17.2 — Prova de 
Conhecimentos (PC), visa avaliar os conhecimentos académicos e/ou 
profissionais bem como a capacidade para aplicar os mesmos a situações 
concretas no exercício de determinada função. A prova de conhecimentos será 
escrita, de natureza teórica especifica, constituída por questões de 
desenvolvimento e de escolha múltipla, de realização individual, efetuada em 
suporte papel e versará sobre as matérias a seguir indicadas, com uma duração 
de duas horas. 17.2.1 — Legislação: Lei nº 75/2013, 12 de setembro - Regime 
Jurídico das Autarquias Locais; Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro - Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais; DL nº 4/2015, 7 
de janeiro - Código do Procedimento Administrativo; Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 
dezembro - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública; DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro - Código dos Contratos 
Públicos; Lei nº 98/97, de 26 de agosto - Lei de Organização e Processo do 
Tribunal de Contas; Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, - Código do Trabalho; DL 
nº 135/99, de 22 de abril – Medidas de Modernização Administrativa; Lei nº 
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26/2016, de 22 de agosto - Regulamento de Proteção de Dados; Lei n.º 
13/2002, de 19 de fevereiro – Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais; 
Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro - Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos; Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, - Regime Geral das 
Taxas das Autarquias Locais; Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro - Regime da 
Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Pessoas Coletivas de Direito 
Público; DL n.º 80/2015, de 14 de Maio - Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial; DL n.º 555/99 de 16 de dezembro - Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação; DL nº n.º 433/82, de 27 de outubro - Regime Geral 
das Contraordenações e Coimas; DL nº 9/2021, de 29 de janeiro – Regime 
Jurídico das contraordenações económicas; DL nº 124/2006, de 28 de junho, na 
sua atual redação – Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 
Lei nº 50/2006, de 29 de agosto - Lei Quadro das Contraordenações ambientais; 
DL n.º 10/2015, de 16 de janeiro, - Regime Jurídico de Acesso e Exercício de 
Atividades de Comércio, Serviços e Restauração; DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro 
- Regulamento Geral do Ruído; DL n.º 280/2007, de 07 de agosto - Regime 
Jurídico do Património e Imobiliário Público; Lei n.º 41/2013, de 26 de junho - 
Código de processo civil ; DL n.º 47344/66, de 25 de novembro - Código Civil; 
DL n.º 78/87, de 17 de fevereiro – Código de Processo Penal; DL n.º 433/99, de 
26 de outubro - Código do Procedimento e Processo Tributário; DL n.º 398/98, 
de 17 de dezembro - Lei Geral Tributaria. Toda a legislação indicada será na sua 
atual redação. 17.3 — Avaliação Psicológica (AP), visa avaliar, através de 
técnicas de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e 
competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico de 
adaptação as exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência o 
perfil de competências. 17.3.1 — A Avaliação Psicológica é valorada em cada 
fase intermédia do método, através das menções classificativas de Apto e Não 
Apto, e na última fase do método, para os candidatos que o tenham completado, 
ou quando o método seja realizado numa única fase, através dos níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, reduzido e Insuficiente, aos quais 
correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Na 
avaliação psicológica será efetuada por entidade externa competente para esse 
efeito e garantida e observada a privacidade dos elementos e resultados perante 
terceiros que não o próprio candidato sob pena de quebra de sigilo. 17.4 — 
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, com base na análise do respetivo 
currículo profissional e resultará da ponderação dos seguintes fatores: 17.4.1 — 
Habilitação académica (HA) será ponderada a titularidade de grau académico ou 
nível de qualificação certificado pelas entidades competentes, comprovada por 
documento idóneo e concluída até ao termo do prazo de apresentação de 
candidaturas, da seguinte forma : a) Detenção da escolaridade obrigatória 
legalmente exigida — 16 valores; b) Detenção da escolaridade superior à 
obrigatória legalmente exigida — 20 valores. 17.4.2 — Formação Profissional 
(FP), onde se ponderam as ações de formação de aperfeiçoamento profissional, 
aquisição de competências ou de especialização e formação informativa, 
devidamente comprovadas, relacionadas com o exercício da função a 
desempenhar, numa escala de 0 a 20 valores, ponderadas da seguinte forma: a) 
Sem ações de formação ou não relacionadas com a área — 0 valores; b) Ações 
de formação com duração total inferior a 50 horas — 10 valores; c) Ações de 
formação com duração total entre 51 horas e 100 horas — 12 valores; d) Ações 
de formação com duração total entre 101 horas e 150 horas — 14 valores; e) 
Ações de formação com duração total entre 151 horas e 200 horas — 16 
valores; f) Ações de formação com duração total superior a 201 horas e 250 — 
18 valores; g) Ações de formação com duração total superior a 250 horas – 20 
valores 17.4.3 — Para efeitos de classificação da Formação Profissional, 
esclarece -se o seguinte: a) Apenas será considerada a Formação Profissional 
devidamente comprovada por documento idóneo e concluída até ao termo do 
prazo de apresentação de candidaturas; b) O júri procederá à soma da 
totalidade das horas de formação frequentadas, atribuindo-lhe a pontuação que 
lhe corresponde nas referidas grelhas; c) Nos certificados em que apenas seja 
discriminada a duração em dias, é atribuído um total de 6 horas por cada dia de 
formação, de modo a ser possível converter em horas a respetiva duração e, 
consequentemente, aplicar as referidas grelhas; d) Nos certificados em que não 
seja indicada a duração, em horas ou dias, é atribuído um total de 6 horas, de 
modo a ser possível converter em horas a respetiva duração. 17.4.4 — 
Experiência Profissional (EP), onde se pondera o desempenho das funções, na 
área de atividade, inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade da 
mesma, sendo contabilizado o tempo de experiência, numa escala de 0 a 20 
valores, do seguinte modo: a) Com 8 ou mais anos de experiência profissional 
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na Administração Pública – 20 valores b) Entre 6 e 7 anos de experiência 
profissional na Administração Pública — 18 valores; c) Entre 4 e 5 anos de 
experiência profissional na Administração Pública — 16 valores; d) Entre 2 e 3 
anos de experiência profissional na Administração Pública — 14 valores; e) 
Inferior a 2 anos de experiência profissional na Administração Pública — 10 
valores; 17.4.5 — Acresce um valor na experiência profissional referida nas 
alíneas b) a e) para os candidatos detentores de experiência na Administração 
Pública Local. 17.4.6 — Para efeitos de classificação da Experiência Profissional, 
esclarece-se que só será valorada a experiência profissional devidamente 
comprovada por documento idóneo e que refira expressamente o período de 
duração da mesma e contenha a discriminação das funções efetivamente 
exercidas. 17.4.7 — Avaliação do Desempenho (AD), será considerada a relativa 
ao último período não superior a dois biénios objeto de avaliação em que o 
candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às 
do posto de trabalho a ocupar, devidamente comprovada por documento idóneo 
e que refira expressamente a avaliação final, mediante a respetiva menção 
quantitativa, sendo a pontuação obtida da seguinte forma: a) Desempenho 
Inadequado – 0 valores b) Desempenho Adequado – 12 valores c) Desempenho 
Relevante – 16 valores d) Desempenho Excelente – 20 Valores 17.4.8 — Aos 
candidatos que não possuam avaliação de desempenho relativa ao período a 
considerar, por razões que não lhe sejam imputáveis, o Júri atribuirá a 
classificação de 12 valores. 17.5 — A classificação da Avaliação Curricular é 
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, de acordo com a seguinte fórmula: AC = 
0,3 HA + 0,2 FP + 0,3 EP + 0,2 AD em que: AC = Avaliação Curricular; HA = 
Habilitação Académica; FP = Formação Profissional; EP = Experiência 
Profissional; AD = Avaliação do Desempenho. 17.6 — Entrevista de Avaliação de 
Competências (EAC), visa obter, através de uma relação interpessoal, 
informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com 
as competências consideradas essenciais para o exercício da função, permitindo 
uma análise estruturada da experiência, qualificações e motivações profissionais, 
através de descrições comportamentais ocorridas em situações reais e 
vivenciadas pelo candidato. 17.6.1 — A Entrevista de Avaliação de 
Competências, composta por um conjunto de questões diretamente relacionadas 
com o perfil de competências definido, é 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, e 
pretende aferir a presença ou ausência das competências descritas no respetivo 
perfil. 17.6.2 — Cada uma das competências é avaliada da seguinte forma: a) 
Detém um nível elevado da competência: 20 valores; b) Detém um nível bom da 
competência: 16 valores; c) Detém um nível suficiente da competência: 12 
valores; d) Detém um nível reduzido da competência: 8 valores; e) Detém um 
nível insuficiente da competência: 4 valores. 17.6.3 — A classificação final da 
Entrevista de Avaliação de Competências resulta da média aritmética simples das 
classificações obtidas nos parâmetros de avaliação, sendo o seu resultado 
convertido nos seguintes níveis classificativos: a) Igual ou superior a 18 valores: 
nível Elevado; b) Igual ou superior a 14 valores e inferior a 18 valores: nível 
Bom; c) Igual ou superior a 9,5 valores e inferior a 14 valores: nível Suficiente; 
d) Igual ou superior a 6 valores e inferior a 9,5 valores: nível Reduzido; e) 
Inferior a 6 valores: nível Insuficiente. 17.7 — Entrevista profissional de seleção 
terá uma duração aproximada de 15 minutos e visa avaliar, de forma objetiva e 
sistemática, a experiencia 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, sendo para esse efeito elaborado um guião de 
entrevista previamente definido, associado a uma grelha de avaliação individual 
que traduz a presença ou ausência de comportamentos, 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. 17.7.1 — O resultado da entrevista profissional de seleção é obtido 
através da média aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar, 
nos termos do nº 6 do artigo 9º da portaria 125-A/2019 de 30 de abril, na sua 
atual redação, de acordo com a seguinte grelha: a) Motivação e interesse: 
pretende-se identificar as motivações e interesses profissionais e pessoais para o 
desempenho da função, especialmente, se as razões da candidatura constituem 
uma opção consciente e avaliar a capacidade de integrar o contributo da sua 
atividade para o funcionamento do serviço. b) Iniciativa, autonomia e sentido 
crítico: pretende-se avaliar a capacidade para introduzir melhorias, definir 
prioridades e organizar as tarefas em função da sua urgência, bem como avaliar 
a capacidade de análise crítica e respetiva fundamentação, face à resolução de 
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situações apresentadas. c) Capacidade de comunicação: pretende-se avaliar o 
discurso e a coerência do mesmo na explanação das ideias, linguagem utlizada e 
a qualidade de expressão verbal, nomeadamente pela clareza, precisão e 
assertividade. d) Relacionamento Interpessoal: pretende-se aferir a capacidade 
para interagir em contextos sociais e profissionais distintos, capacidade para 
interagir com pessoas de características diferentes e a aptidão para gerir 
dificuldades e eventuais conflitos. e) Experiência profissional: pretende-se avaliar 
a variedade de conhecimentos profissionais e técnicos adquiridos e a utilidade 
para o exercício das funções, a competência técnica e a aptidão para 
corresponder às exigências do serviço. 18 — Ordenação Final: 18.1 — Cada um 
dos métodos de seleção é eliminatório, considerando-se excluído do 
procedimento o candidato que não compareça à realização de um método de 
seleção ou que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos 
ou fases, não lhe sendo aplicado o método de seleção seguinte. 18.2 — A lista 
dos resultados obtidos em cada método de seleção será afixada na Divisão de 
Recursos Humanos deste Município, sita na Rua José Magro, nº 2-A, 2830-355 
Barreiro e divulgada na página eletrónica www.cm-barreiro.pt. 18.3 — A 
ordenação final resulta da fórmula abaixo indicada e será expressa na escala de 
0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, resultando da média aritmética 
ponderada dos resultados obtidos nos métodos de seleção aplicados, consoante 
a situação jurídico-funcional do candidato: 18.3.1 – Para os candidatos que 
estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 
caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no recrutamento de 
candidatos em situação de requalificação, que, imediatamente antes, tenham 
desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade: CF = (ACx40%) + 
(EACx30%) + (EPSx30%)/100 18.3.2 – Para os restantes candidatos CF = 
(PCx40%) + (APx30%) + (EPSx30%)/100 18.3.3 – A lista de ordenação final 
dos candidatos aprovados é unitária, ainda que lhes tenham sido aplicados 
diferentes métodos de seleção. 18.3.4 — A lista de ordenação final, após 
homologação, será afixada em local visível e público na Divisão de Recursos 
Humanos deste Município, sita na Rua José Magro, n º 2-A, 2830-355 Barreiro e 
divulgada na página eletrónica www.cm-barreiro.pt, sendo ainda publicado um 
aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua 
publicitação. 18.3.5 — Atento o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, o recrutamento efetua-se por ordem decrescente de 
ordenação final dos candidatos colocados em situação de valorização profissional 
e, esgotados estes, dos restantes candidatos. 18.4 — Critérios de Ordenação 
Preferencial: Subsistindo o empate em caso de igualdade de valoração na 
ordenação final após a aplicação dos critérios de ordenação preferencial referidos 
no artigo 27.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, 
os candidatos serão seriados de acordo com a seguinte ordem de preferência: a) 
Maior grau de habilitação detido b) Maior valoração no método de seleção 
Entrevista Profissional 18.5 — Os candidatos com deficiência terão preferência 
em caso de igualdade de classificação, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei nº 29/2001, de 3 fevereiro. 19. — Composição do Júri: Presidente: 
Carla Filipe, Chefe da Divisão Jurídica e de Administração Geral da Câmara 
Municipal do Barreiro. Vogais Efetivos: Maria Fernanda Viegas Jurista, Técnica 
Superior da Divisão Jurídica e de Administração Geral da Câmara Municipal do 
Barreiro que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e 
António Veiga Assunção, Técnico Superior, Da divisão de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal do Barreiro. Vogais Suplentes: Maria Beatriz Ganhão, Técnica 
Superior Jurista da Divisão Jurídica e de Administração Geral e Paulo Pires 
Santos, Chefe da Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal do 
Barreiro. 20. — O júri designado para o procedimento concursal procederá 
também à avaliação do período experimental. 21. — Os candidatos excluídos 
serão notificados nos termos do nº 2 do artigo 10º e artigos 21º e 22º da 
Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, para a realização 
da audiência prévia nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 22.
—No âmbito do exercício da audiência prévia, os candidatos devem 
obrigatoriamente utilizar o modelo de formulário disponível na página eletrónica 
www.cm-barreiro.pt bem como na Divisão de Recursos Humanos deste 
Município, sita na Rua José Magro, nº 2-A, 2830-355 Barreiro. 23. — Na 
tramitação do presente procedimento Concursal serão cumpridas as disposições 
constantes no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativamente ao tratamento de dados 
pessoais. A conservação dos dados pessoais apresentados pelos candidatos no 
decurso do presente procedimento concursal respeita o previsto no artigo 47º da 
Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual. 
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Observações

Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:
Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:
Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Resultados

Alteração de Júri
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