
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202108/0337

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Trancoso

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: 665,00

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Referência E - Um posto de trabalho na carreira/categoria de assistente 
operacional (Eletricista). Exercício das funções correspondentes ao conteúdo 
funcional constante do anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LGTFP, 
de grau de complexidade 1, nomeadamente funções de natureza executiva, de 
caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas definidas, com 
responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta 
utilização, procedendo, quando necessário à manutenção e reparação dos 
mesmos, desenvolvendo, nomeadamente, as seguintes funções:  instala, 
conserva e repara circuitos e aparelhagem elétrica em edifícios públicos, guia 
frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; cumpre com as disposições legais relativas às 
instalações que trata, mediante orientação e supervisão técnica; utiliza 
componentes, materiais e equipamento com base nas suas características 
tecnológicas e de acordo com as normas e regulamentos existentes; aplica e 
respeita as normas de proteção do ambiente e de prevenção, higiene e 
segurança no trabalho; participa na recolha de dados, com vista à posterior 
elaboração, por parte do responsável técnico, de relatórios de trabalho, incluindo 
os formulários das intervenções obrigatórias.

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:

Por despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 5 de maio de 2021, 
e por deliberação favorável tomada em reunião de Câmara Municipal de 24 de 
março de 2021

Requisitos de Nacionalidade: Sim
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Habilitação Literária: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Trancoso

1 Praça do Município 6420107 
TRANCOSO

Guarda                 
                

Trancoso              
                 

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Formação profissional adequada nos termos das alíneas c) e d) do artigo 5.º da 
Lei n.º 14/2015, de 16 de fevereiro;
Titularidade de carta de condução categoria B

Envio de Candidaturas para: Município de Trancoso, Praça do Município, 6420- 107 Trancoso ou 
recrutamento@cm-trancoso.pt

Contacto: 271829129

Data Publicitação: 2021-08-16

Data Limite: 2021-08-30

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da República, 2.ª Série, N.º 158, Aviso n.º 15342/2021, de 16 de agosto

Texto Publicado em Jornal Oficial: 1 - Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, doravante designada por LTFP, conjugado com o artigo 11.º 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, doravante 
designada por Portaria e do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, torna-
se publico que por meu despacho datado de 5 de maio de 2021, no uso da 
competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por deliberação favorável tomada na 
reunião da Câmara Municipal, realizada a 24 de março de 2021, se encontra 
aberto, pelo prazo de dez dias úteis a contar da data da publicação do extrato do 
presente aviso em Diário da República, nos termos do artigo 18.º da citada 
Portaria, procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhadores na 
modalidade jurídica de emprego público por tempo indeterminado para 
preenchimento de treze postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa 
de Pessoal desta Câmara. 2 - Para efeitos do disposto nos n.º s 3 e 4 do artigo 
30.º da Portaria, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento 
no Município de Trancoso. Mais se declara, que consultada a Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, esta informou, que não chegou a 
constituir-se como entidade gestora do sistema de requalificação. 3 - Âmbito de 
recrutamento: Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência a que 
devem presidir à atividade municipal, na impossibilidade de ocupação de todos 
ou parte dos postos de trabalho objeto do presente procedimento concursal por 
trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado ou que 
se encontrem em situação de requalificação, o recrutamento (cfr n.º 4 do artigo 
30.º da LTFP), será efetuado de entre trabalhadores com e sem vínculo de 
emprego público. 4 - Conforme a alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria, 
não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal desta 
Câmara Municipal, idênticos ao posto de trabalho, para cuja ocupação se 
publicita o presente procedimento. 5 - Caracterização dos postos de trabalho: 
Referência A - Um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior 
(área de Desporto/Ciências do Desporto). Exercício das funções correspondentes 
ao conteúdo funcional constante do anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º 
da LGTFP, de grau de complexidade 3, nomeadamente: Coordenar, 
supervisionar, orientar e desenvolver os programas e atividades desportivas da 
área da manutenção da condição física dos utentes; monitorizar e melhorar a 
qualidade dos serviços prestados nesta área; dinamizar programas e atividades 
com prática desportiva integrada junto de idosos, crianças e jovens nas férias 
desportivas e outras atividades de animação desportiva com outros públicos; 
elaborar um manual de boas práticas dos serviços desportivos prestados de 
acordo com os públicos-alvo; coordenar, supervisionar e zelar pelo 
funcionamento das instalações desportivas; Exercer funções no ensino da 
educação física, bem como, colaborar com outros serviços desportivos 
existentes. Referência B - Um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico 
superior (área da Educação/Psicomotricidade). Exercício das funções 
correspondentes ao conteúdo funcional constante do anexo a que se refere o n.º 
2 do artigo 88.º da LGTFP, de grau de complexidade 3, nomeadamente: Planear 
e implementar ações de reabilitação psicomotora; atuar no setor educativo 
através da aplicação de técnicas, instrumentos de avaliação e modelos no âmbito 
da estimulação, reeducação e terapia psicomotora; aplicação de conhecimentos 
e manutenção de equipamentos de snoezelen; integrar uma equipa técnica 
multidisciplinar para dinamizar a sala Sensorial+; intervir junto da população 
sénior no âmbito do envelhecimento ativo, através de ações de manutenção e 
estimulação das competências biopsicomotoras. Referência C - Um posto de 
trabalho na carreira/categoria de assistente técnico (Proteção Civil). Exercício 
das funções correspondentes ao conteúdo funcional constante do anexo a que 
se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LGTFP, de grau de complexidade 2, 
nomeadamente funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e 
processos, com base em diretivas bem definidas, nomeadamente: assegura o 
exercício de todas as atividades de apoio e colaboração com o Coordenador 
Municipal de Proteção Civil; assegura o serviço de receção, classificação, registo, 
distribuição, expedição e controlo de toda a correspondência e demais 
documentação emitida e entrada no Serviço Municipal de Proteção Civil, 
doravante designado por SMPC; inventaria e atualiza permanentemente os 
registos dos meios e dos recursos existentes no concelho com interesse para o 
SMPC; colabora na elaboração e atualização no plano municipal de emergência e 
nos planos especiais, quando existam; participa na promoção de campanhas de 
informação sobre medidas preventivas, bem como, na execução de treinos e 
simulacros; assegura e promove a cooperação institucional, em matéria de 
proteção e socorro; supervisiona e procede ao levantamento de riscos e 
situações críticas para o território no sentido de maximizar a sua segurança; 
participa na elaboração de relatórios técnicos e articula com o seu superior 
hierárquico. Referência D - Um posto de trabalho na carreira/categoria de 
assistente operacional (Serralheiro). Exercício das funções correspondentes ao 
conteúdo funcional constante do anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da 
LGTFP, de grau de complexidade 1, nomeadamente funções de natureza 
executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas definidas, 
com responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta 
utilização, procedendo, quando necessário à manutenção e reparação dos 
mesmos, desenvolvendo, nomeadamente, as seguintes funções: Constrói e 
aplica, na oficina, estruturas metálicas ligeiras para edifícios, caixilharias ou 
outras obras; corta chapas de aço, perfilados de alumínio e tubos, por meio de 
tesouras mecânicas e maçaricos; solda; fura e escareia os furos para os 
parafusos e rebites; encurva ou trabalha de outra maneira chapas e perfilados 
fazendo a sua pintura com pistola. Referência E - Um posto de trabalho na 
carreira/categoria de assistente operacional (Eletricista). Exercício das funções 
correspondentes ao conteúdo funcional constante do anexo a que se refere o n.º 
2 do artigo 88.º da LGTFP, de grau de complexidade 1, nomeadamente funções 
de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em 
diretivas definidas, com responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda 
e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário à manutenção e 
reparação dos mesmos, desenvolvendo, nomeadamente, as seguintes funções: 
instala, conserva e repara circuitos e aparelhagem elétrica em edifícios públicos, 
guia frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas ou outras 
especificações técnicas; cumpre com as disposições legais relativas às 
instalações que trata, mediante orientação e supervisão técnica; utiliza 
componentes, materiais e equipamento com base nas suas características 
tecnológicas e de acordo com as normas e regulamentos existentes; aplica e 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

respeita as normas de proteção do ambiente e de prevenção, higiene e 
segurança no trabalho; participa na recolha de dados, com vista à posterior 
elaboração, por parte do responsável técnico, de relatórios de trabalho, incluindo 
os formulários das intervenções obrigatórias. Referência F - Um posto de 
trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (cantoneiro de limpeza). 
Exercício das funções correspondentes ao conteúdo funcional constante do 
anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LGTFP, de grau de complexidade 
1, nomeadamente funções de natureza executiva, de caráter manual ou 
mecânico, enquadradas em diretivas definidas, com responsabilidade pelos 
equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, 
quando necessário à manutenção e reparação dos mesmos, desenvolvendo, 
nomeadamente, as seguintes funções: procede à conservação e limpeza das vias 
municipais e espaços urbanos; executa pequenas reparações nos pavimentos; 
desobstrui aquedutos e sistemas de drenagem de águas pluviais; faz recolha de 
contentores, sacos perdidos e outros resíduos; despeja papeleiras; procede à 
limpeza das bermas das estradas, fazendo o corte de ervas ou árvores, 
utilizando ou não, motorroçadoras e motosserras; procede às tarefas que lhe 
sejam solicitadas, diretamente relacionadas com a sua função, incluindo a 
condução de equipamentos apropriados às funções associadas. Referência G - 
Dois postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional 
(motorista de transportes coletivos). Exercício das funções correspondentes ao 
conteúdo funcional constante do anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da 
LGTFP, de grau de complexidade 1, nomeadamente funções de natureza 
executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas definidas 
na área de condução; conduz viaturas da autarquia, devendo assegurar os 
transportes escolares e outros transportes; executa tarefas de apoio 
indispensáveis ao funcionamento dos serviços, podendo comportar esforço físico, 
como condução e manutenção de viaturas de passageiros do Município e 
condução de veículos de transportes de crianças, tendo em atenção a segurança 
dos seus utilizadores e dos bens; assumindo a responsabilidade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando 
necessário à manutenção e devendo ainda providenciar a reparação dos 
mesmos. Referência H - Três postos de trabalho na carreira/categoria de 
assistente operacional (auxiliar dos serviços gerais). Exercício das funções 
correspondentes ao conteúdo funcional constante do anexo a que se refere o n.º 
2 do artigo 88.º da LGTFP, de grau de complexidade 1, nomeadamente funções 
de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em 
diretivas definidas, desenvolvendo, nomeadamente, as seguintes funções: 
Executa tarefas de apoio elementar, indispensáveis ao funcionamento e 
higienização dos órgãos e serviços diversos; zela com responsabilidade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; assegura a limpeza e 
conservação das instalações; realiza tarefas de arrumação e distribuição e outros 
trabalhos do mesmo âmbito. Referência I - Dois postos de trabalho na 
carreira/categoria de assistente operacional (atendimento ao público). Exercício 
das funções correspondentes ao conteúdo funcional constante do anexo a que 
se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LGTFP, de grau de complexidade 1, 
nomeadamente funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas definidas, desenvolvendo, nomeadamente, as 
seguintes funções: Executa tarefas diversas na área do atendimento, prestando 
informações através de diversos meios; vigia entradas e saídas, controlando a 
permanência de pessoas estranhas ao serviço; presta informações aos munícipes 
encaminhando-os para os serviços pretendidos; entrega e recebe 
correspondência e outros documentos em locais diversos; recebe e transmite 
informações diversas, executa as tarefas que lhe sejam solicitados, auxilia os 
serviços de reprodução e arquivo de documentos e colabora na limpeza das 
instalações. 5.1. Competências transversais a todas as referências: Orientação 
para o serviço público; trabalho em equipa e cooperação; responsabilidade e 
compromisso para com o serviço; capacidade de adaptação, melhoria continua, 
inovação e qualidade. 5.2. A descrição de todas as funções em referência, não 
prejudica a atribuição ao trabalhador de funções, não expressamente 
mencionados que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas para as quais o 
trabalhador detenha a qualificação adequada, nos termos do artigo 81.º da 
LTFP. 6 - Local de Trabalho: Na área do Município de Trancoso 7 - Requisitos de 
Admissão: 7.1. Os previstos no artigo 17.º da LTFP, a saber: a) Ter 
nacionalidade Portuguesa, salvo nos casos excetuados pela Constituição, Lei 
especial ou convenção internacional; b) Ter 18 anos de idade completos; c) Não 
estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das 
funções que se propõe desempenhar; d) Possuir robustez física e o perfil 
psíquico indispensável ao exercício das funções; e) Ter cumprido as leis de 
vacinação obrigatória. 7.2. Os candidatos são dispensados da apresentação dos 
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documentos comprovativos dos requisitos a que se refere o artigo 17.º da LTFP, 
devendo declarar no requerimento, por sua honra e em alíneas separadas 
relativamente a cada um deles, a situação precisa em que se encontram. 7.3 . 
Requisitos especiais e preferenciais. Requisitos Especiais: Referência G: 
Titularidade de carta condução/categoria C e D; Certificado de capacidade 
profissional emitida pelo IMT, para transporte coletivo de crianças (TCC); 
Certificado de carta de qualificação de motorista (CQM); Certificado de aptidão 
para motorista de veículos pesados de transporte rodoviário de mercadorias 
(CAM); Cartão de tacógrafo de condutor. Referências A; B, C; D; E; F ; H e I: 
Titularidade de carta de condução/categoria B. Requisitos Preferenciais: 
Referência E: Formação profissional adequada nos termos das alíneas c) e d) do 
artigo 5.º da Lei n.º 14/2015 de 16 de fevereiro. 7.4. Os candidatos devem 
reunir os requisitos até à data limite de apresentação das respetivas 
candidaturas. 8. Nível Habilitacional exigido e área de formação académica: 
Referência A – Licenciatura na área das Ciências do Desporto; Referência B – 
Licenciatura na área da Psicomotricidade; Referência C – 12.º Ano ou 
equiparado; Referências D; E; F; G; H e I – Escolaridade mínima obrigatória, 
consoante a idade. 8.1. Não é permitida a substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional. 9 - O procedimento concursal é válido para 
o recrutamento e preenchimento dos postos de trabalho mencionados. 10 - 
Posicionamento Remuneratório: 10.1. A determinação do posicionamento 
remuneratório será efetuada de acordo com as regras constantes do artigo 38.º 
da LTFP, sendo as posições remuneratórias de referência as seguintes: Para as 
Referências A e B, o posicionamento remuneratório será o correspondente à 2.ª 
posição remuneratória da carreira Técnico Superior, Nível 15, da Tabela 
Remuneratória Única, a que corresponde a remuneração de 1 205,08€. Para a 
Referência C, o posicionamento remuneratório será o correspondente à 1.ª 
posição remuneratória da carreira Assistente Técnico, Nível 5, da Tabela 
Remuneratória Única a que corresponde a remuneração de 703,13€. Para as 
Referências D; E; F; G; H e I, o posicionamento remuneratório será o 
correspondente à 4.ª posição remuneratória da carreira Assistente Operacional, 
Nível 4, da Tabela Remuneratória Única a que corresponde a remuneração de 
665,00€. 10.2. Os candidatos detentores de vínculo de emprego público, devem 
informar previamente o Município de Trancoso, da remuneração base, carreira e 
categoria que detêm na sua situação jurídica funcional de origem. 11 - 
Apresentação das Candidaturas: 11.1. Em face da impossibilidade do 
cumprimento dos n.ºs 1 e 2 do artigo 19.º da Portaria, por falta de meios 
técnicos adequados para o efeito, admite-se a apresentação das candidaturas 
em formato de papel, nos termos do n.º 3 do mesmo preceito legal e nos termos 
das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 104.º do Código do Procedimento 
Administrativo. A mesma deverá ser formalizada mediante o preenchimento 
obrigatório de formulário de candidatura ao procedimento concursal, 
devidamente preenchido, assinado e datado, sob pena de exclusão e 
disponibilizado na página eletrónica do Município de Trancoso, em www.cm-
trancoso.pt , remetidas por correio em carta registada, para o Serviço de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Trancoso, Praça do Município, 6420-
107 Trancoso ou entregues pessoalmente no referido serviço, durante o horário 
normal de funcionamento, bem como, por e-mail, para o endereço eletrónico 
recrutamento@cm-trancoso.pt O e-mail a considerar para efeitos de notificação 
dos candidatos será o constante do formulário de candidatura. 11.2. Ao abrigo 
do previsto na alínea a) do n.º 8 do artigo 20.º da Portaria, a apresentação das 
candidaturas deve ser acompanhada dos seguintes documentos, sob pena de 
exclusão: a) Fotocópia legível do certificado de habilitações; b) Curriculum vitae 
documentado, detalhado, datado e assinado, do qual conste a identificação 
pessoal, habilitações literárias, experiência profissional e quaisquer circunstâncias 
que possam influir na apreciação do seu mérito ou constituir motivo de 
preferência legal, os quais, todavia só serão tidos em consideração pelo júri do 
procedimento concursal se devidamente comprovados, nomeadamente, através 
de fotocópia dos documentos comprovativos de frequência das ações de 
formação e experiência; c) Caso seja detentor de relação jurídica de Emprego 
Público, deverá apresentar, declaração emitida pelo serviço público a que se 
encontra vinculado, devidamente atualizada da qual conste de forma inequívoca: 
a modalidade de relação jurídica de emprego público que detém; a 
carreira/categoria, bem como a posição remuneratória detida; a antiguidade na 
função pública, na carreira/categoria e no exercício da atividade que atualmente 
exerce; a caracterização do posto de trabalho que ocupa ou ocupou por último, 
no caso de trabalhadores em situação de requalificação, com identificação das 
atividades que se encontram a exercer; as menções quantitativas e qualitativas 
da avaliação do desempenho nesse período com a respetiva fundamentação; d) 
Outros documentos comprovativos das situações invocadas pelos candidatos e 
suscetíveis de influírem na avaliação. 11.3. É dispensada a apresentação dos 
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documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto anterior, aos 
candidatos que se encontrem a exercer funções no Município de Trancoso, desde 
que refiram que os mesmos se encontrem arquivados nos respetivos processos 
individuais e que serão, oficiosamente, entregues ao júri do procedimento, pelo 
Serviço de Recursos Humanos. 11.4. Pode ser exigida aos candidatos a 
apresentação de documentos comprovativos dos factos por eles referidos no 
currículo que possam relevar para a apreciação do seu mérito e que se 
encontrem deficientemente comprovados. 11.5. As falsas declarações prestadas 
pelos candidatos implicam a exclusão do concurso, independentemente do 
procedimento disciplinar ou criminal, nos termos da lei. 12- Métodos de Seleção: 
12.1. Prova de Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de 
Seleção, para os candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado que não se encontrem no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou atividade caraterizadora do posto de trabalho 
descrito ou candidatos com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo 
de emprego público previamente estabelecido. Por estar em causa a constituição 
da relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado e atento o 
disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 36.º da LTFP, e do art.º 5.º, da 
Portaria, os métodos de seleção obrigatórios, a aplicar são os seguintes: Prova 
de Conhecimentos (PC) - Visa avaliar os conhecimentos académicos e ou 
profissionais e a capacidade para aplicar os mesmos a situações concretas no 
exercício de determinada função, incluindo o adequado conhecimento da língua 
portuguesa. A prova de conhecimentos é de caráter individual, assume a 
natureza teórica, de consulta, com a duração de 1 hora e 30 minutos. Este 
método terá uma ponderação de 45% da valoração final, sendo adotada a escala 
de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas e versará nos 
conteúdos programáticos abaixo descritos e nos quais deverão ser consideradas 
todas as alterações e atualizações que, entretanto, venham a ser efetuadas à 
legislação indicada. Referências A e B (área Desporto/Ciências do Desporto e 
área da Educação/Psicomotricidade), respetivamente. Lei Geral de Trabalho em 
Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação; Código 
do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua 
atual redação; Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua 
atual redação; Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública, Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual 
redação; Regime Jurídico das Autarquias Locais, Lei n.º 75/2013, 12 de 
setembro, na sua atual redação. Referência C (Proteção Civil) Lei Geral de 
Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação; Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, na sua atual redação; Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, na sua atual redação, com especial relevância para as matérias 
descritas nas alíneas b), e), g) e j) do artigo 4.º da referida Lei; Sistema 
Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública, Lei 
n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual redação; Lei de Bases da 
Proteção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, republicada em anexo à Lei n.º 
80/2015, de 3 de agosto); Proteção Civil Municipal, Lei n.º 65/2007, de 12 de 
novembro, na sua atual redação. Referência G (Motorista de Transportes 
Coletivos) Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua atual redação; Código do Procedimento Administrativo, Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, com especial relevância dos artigos 3.º ao 19.º 
do referido diploma legal; Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, na sua atual redação, com especial relevância para as matérias 
descritas nas alíneas b), e), g) e j) do artigo 4.º da referida Lei. Referência H e I 
(Auxiliar Serviços Gerais e Atendimento ao Público) Lei Geral de Trabalho em 
Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação; Código 
do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, com 
especial relevância dos artigos 3.º ao 19.º do referido diploma legal; Código do 
Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua atual redação, com especial 
relevância para as matérias descritas nas alíneas b), e), g) e j) do artigo 4.º da 
referida Lei. Prova de Conhecimentos (PC) – com parte teórica (PT) e com parte 
prática (PP): Visa avaliar se, e em que medida, os candidatos dispõem de 
competências necessárias ao exercício da função, terá a ponderação de 45% na 
classificação final, conforme anexo I, que se dá por integralmente reproduzido 
na presente ata. Esta prova é de caráter individual, tem a duração total de 1 
hora e 15 minutos e assume uma parte de natureza teórica, de consulta e outra 
de natureza prática. A prova de conhecimentos será expressa numa escala de 0 
a 20 valores, com valoração até às centésimas, resultando a nota da aplicação 
da seguinte fórmula: PC = PT x 25% + PP x 75% Referência D (Serralheiro) 
Parte Teórica: O primeiro momento será teórico, terá a duração de 30 minutos e 
versará nos conteúdos programáticos abaixo descritos e nos quais deverão ser 
consideradas todas as alterações e atualizações que, entretanto, venham a ser 
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efetuadas à legislação indicada: Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, com especial incidência em 
matéria de período experimental (artigo 45.º e seguintes), garantias e deveres 
(artigo 70.º e seguintes) e férias e faltas (artigo 126.º e seguintes); Código do 
Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua atual redação, com especial 
relevância para as matérias descritas nas alíneas b), e), g) e j) do artigo 4.º da 
referida Lei; Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, com especial relevância dos artigos 3.º ao 19º do referido diploma 
legal. Parte Prática: O segundo momento terá a duração de 45 minutos e será 
constituído por num exercício prático inicial de corte e soldadura de uma peça 
em ferro, segundo um esquema e problema apresentado, e um exercício de 
conclusão que consiste na pintura à pistola da peça executada no exercício 
anterior. O resultado deste momento incidirá nos parâmetros de avaliação abaixo 
descritos e resultará na média aritmética simples dos mesmos. a) Perceção e 
compreensão da tarefa destinada; b) A qualidade da realização da tarefa; c) A 
celeridade na execução da tarefa; e) O grau de conhecimentos técnicos 
demonstrados. Referência E (Eletricista) Parte Teórica: O primeiro momento será 
teórico, terá a duração de 30 minutos e versará nos conteúdos programáticos 
abaixo descritos, nos quais deverão ser consideradas todas as alterações e 
atualizações que, entretanto, venham a ser efetuadas à legislação indicada: Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação, com especial incidência em matéria de período experimental 
(artigo 45.º e seguintes), garantias e deveres (artigo 70.º e seguintes) e férias e 
faltas (artigo 126.º e seguintes); Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, na sua atual redação, com especial relevância para as matérias 
descritas nas alíneas b), e), g) e j) do artigo 4.º da referida Lei; Código do 
Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, com 
especial relevância dos artigos 3.º ao 19º do referido diploma legal; Decreto-Lei 
n.º 96/2017, de 10 de agosto de 2017, nomeadamente o Capítulo I. Parte 
Prática: O segundo momento terá a duração de 45 minutos, será constituído por 
num exercício inicial de ligação em bancada, segundo um esquema apresentado 
que deverá resultar na instalação e funcionamento do equipamento, e um 
exercício de conclusão que consiste na análise e medição do exercício anterior. O 
resultado deste momento incidirá nos parâmetros de avaliação abaixo descritos e 
resultará na média aritmética simples dos mesmos. a) Perceção e compreensão 
da tarefa destinada; b) A qualidade da realização da tarefa; c) A celeridade na 
execução da tarefa; d) O grau de conhecimentos técnicos demonstrados. 
Referência F (Cantoneiro de Limpeza) Parte Teórica: O primeiro momento será 
teórico, terá a duração de 30 minutos e versará nos conteúdos programáticos, 
abaixo descritos nos quais deverão ser consideradas todas as alterações e 
atualizações que, entretanto, venham a ser efetuadas à legislação indicada: Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação, com especial incidência em matéria de período experimental 
(artigo 45.º e seguintes), garantias e deveres (artigo 70.º e seguintes) e férias e 
faltas (artigo 126.º e seguintes); Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, na sua atual redação, com especial relevância para as matérias 
descritas nas alíneas b), e), g) e j) do artigo 4.º da referida Lei; Código do 
Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, com 
especial relevância dos artigos 3.º ao 19º do referido diploma legal. Parte 
Prática: O segundo momento terá a duração de 45 minutos e será constituído 
por num exercício prático inicial de corte de vegetação com equipamento 
adequado, segundo um exercício apresentado, e um exercício de conclusão que 
consiste na limpeza do espaço onde foi executado o exercício anterior. O 
resultado deste momento incidirá nos parâmetros de avaliação abaixo descritos e 
resultará na média aritmética simples dos mesmos. a) Perceção e compreensão 
da tarefa destinada; b) A qualidade da realização da tarefa; c) A celeridade na 
execução da tarefa; d) O grau de conhecimentos técnicos demonstrados. 
Avaliação Psicológica - visa avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, 
aptidões, características de personalidade e ou competências comportamentais 
dos candidatos, tendo como referência o perfil de competências previamente 
definido, podendo comportar uma ou mais fases. Nos termos do n.º 2 do art.º 
5.º da Portaria, este método terá uma ponderação de 25% da valoração final, 
sendo a mesma valorada da seguinte forma, nos termos do n.º 3 do art.º 9.º da 
Portaria: a) Em cada fase intermédia do método, através das menções 
classificativas de Apto e Não apto; b) 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. Método de seleção facultativo: 
Entrevista Profissional de Seleção - visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, 
a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a 
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interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal. Este método terá uma ponderação de 30% e será 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, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 9.º da Portaria. Na entrevista 
profissional de seleção, que terá a duração máxima de 30 minutos, o júri 
apreciará, numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as 
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, tendo em conta os seguintes 
fatores: Sentido Critico (SC); Motivação (M); Capacidade de Expressão e Fluência 
Verbal (CEFV); Experiência Profissional (EP) e Relacionamento Interpessoal (RI) 
Sendo: Sentido Crítico (SC) – Visa avaliar e ponderar a capacidade de raciocínio, 
sequência lógica e iniciativa perante contextos de trabalho apresentados, bem 
como a sua opinião fundamentada sobre as questões suscitadas, distribuídos 
pelos seguintes níveis: Elevado = 20 valores - Excelente capacidade de reflexão 
e crítica, evidenciando elevada competência para o desempenho de funções; 
Bom = 16 valores - Capacidade de reflexão e crítica de nível superior 
satisfazendo mais do que exigível ao normal desempenho de funções; Suficiente 
= 12 valores - Capacidade de reflexão e crítica consideradas regulares e de nível 
satisfatório atendendo ao normal desempenho das funções do posto de trabalho 
a ocupar; Reduzido = 8 valores - Capacidade de reflexão e crítica consideradas 
limitadas e de nível reduzido atendendo ao normal desempenho das funções do 
posto de trabalho a ocupar; Insuficiente = 4 valores - Capacidade de reflexão e 
crítica de reduzido nível, que não satisfaz as exigências do posto de trabalho a 
ocupar. Motivação (M) – Pretende-se correlacionar as motivações dos candidatos 
face ao conteúdo e exigência do posto de trabalho a ocupar, a distribuir pelos 
seguintes níveis: Elevado = 20 valores - Quando evidencia elevado interesse e 
vocação para o exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a 
ocupar; Bom = 16 valores - Quando evidencia muito interesse e vocação para o 
exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a ocupar; 
Suficiente = 12 valores - Quando evidencia suficiente interesse e vocação para o 
exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a ocupar; 
Reduzido = 8 valores - Quando evidencia reduzido interesse e vocação para o 
exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a ocupar; 
Insuficiente = 4 valores - Quando evidencia insuficiente interesse e vocação para 
o exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a ocupar. 
Capacidade de Expressão e Fluência Verbal (CEFV) – Avaliará a fluência verbal, 
coerência e riqueza da expressão verbal e nível de construção frásica, de acordo 
com o seguinte enquadramento: Elevado = 20 valores – Expressão muito fluente 
e clara, com acentuada riqueza vocabular e elevado nível de construção das 
frases; Bom = 16 valores – Expressão oral fluente e clara, com vocabulário rico e 
bom nível de construção frásica; Suficiente = 12 valores – Razoável expressão 
oral e suficientemente clara, média riqueza vocabular e razoável construção de 
frases; Reduzido = 8 valores - Limitada expressão oral e suficientemente clara, 
média riqueza vocabular e razoável construção de frases; Insuficiente = 4 
valores – Exposição das questões de forma pouca clara, utilizando vocabulário 
pouco rico. Experiência Profissional (EP) – Enquadramento do candidato nos 
níveis abaixo identificados, com vista a avaliar a experiência profissional, 
capacidade de adaptação ao posto de trabalho sujeito a contratação. Elevado = 
20 valores – Revela grande experiência em atividades relevantes para o exercício 
das funções, conjugada com aprofundados conhecimentos profissionais da 
atividade em causa, permitindo prognosticar elevada capacidade de adaptação 
ao trabalho; Bom = 16 valores - Revela experiência em atividades relevantes 
para o exercício das funções, conjugada com bons conhecimentos profissionais 
da atividade em causa, permitindo prognosticar grande capacidade de adaptação 
ao trabalho; Suficiente = 12 valores - Revela alguma experiência em atividades 
relevantes para o exercício das funções, conjugada com conhecimentos 
profissionais da atividade em causa, permitindo prognosticar satisfatória 
capacidade de adaptação ao trabalho; Reduzido = 8 valores - Revela pouca 
experiência em atividades relevantes para o exercício das funções, conjugada 
com conhecimentos profissionais da atividade em causa, permitindo prognosticar 
satisfatória capacidade de adaptação ao trabalho; Insuficiente = 4 valores - 
Revela experiência em atividades não relevantes para o exercício das funções, 
conjugada com conhecimentos profissionais da atividade em causa, permitindo 
prognosticar alguma capacidade de adaptação ao trabalho. Relacionamento 
Interpessoal (RI) – Capacidade para interagir adequadamente com pessoas com 
diferentes características e em contexto social e profissional distintos, tendo uma 
atitude facilitadora do relacionamento e gerir as dificuldades e eventuais conflitos 
de forma ajustada. Elevado = 20 valores – Revela elevada capacidade 
facilitadora do relacionamento para o exercício das funções; Bom = 16 valores – 
Revela boa capacidade facilitadora do relacionamento para o exercício das 
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funções; Suficiente = 12 valores - Revela alguma capacidade facilitadora do 
relacionamento para o exercício das funções; Reduzido = 8 valores – Revela 
pouca capacidade facilitadora do relacionamento para o exercício das funções; 
Insuficiente = 4 valores – Revela inexistência de capacidade facilitadora do 
relacionamento para o exercício das funções. A classificação deste método 
resultará da média aritmética simples dos resultados obtidos em cada parâmetro 
a avaliar. Sendo: EPS = SC+M+CEFV+EP+RI 5 A ordenação final para os 
candidatos referidos no ponto 12.1. será efetuada de acordo com a seguinte 
fórmula: OF = PC (45%) + AP (25%) + EPS (30%) 12.2. Avaliação Curricular 
(AC) e Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), para os candidatos com 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado e que se encontrem no 
cumprimento ou execução de atribuição, competência ou atividade 
caraterizadora do posto de trabalho, bem como no recrutamento de candidatos 
em situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado 
aquela atribuição, competência ou atividade, para cuja ocupação o presente 
procedimento foi publicitado, os métodos de seleção a utilizar no seu 
recrutamento nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2, do art.º 36.º da LTFP, 
serão: Métodos de seleção obrigatórios Avaliação Curricular (AC)- Nos termos do 
n.º 2 do art.º 5.º da Portaria, este método terá uma ponderação de 60% da 
valoração final, e será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração 
até às centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética 
ponderada das pontuações dos seguintes fatores a avaliar e obedecendo à 
seguintes parâmetros de avaliação: Habilitações Académicas (HA); Formação 
Profissional (FP); Experiência Profissional (EP) e Avaliação do Desempenho (AD). 
Habilitações Académicas (HA)– será ponderada a habilitação académica de base 
até ao limite de 20 valores: Habilitação académica de grau exigido para o posto 
de trabalho (Licenciatura) – 18 valores; Habilitação académica de grau superior 
ao exigido, relacionada com o posto de trabalho – Mestrado – 19 valores; 
Habilitação académica de grau superior ao exigido, relacionada com o posto de 
trabalho – Doutoramento – 20 valores. Formação Profissional (FP)– A formação 
profissional visa aumentar a eficácia e a eficiência dos serviços através da 
melhoria da produtividade do capital humano, pelo que este fator integra 
obrigatoriamente o método de avaliação curricular. Tal significa que não se trata 
de qualquer formação, apenas se considera a formação profissional que respeite 
as áreas de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com o posto 
de trabalho a preencher e obtidas nos últimos 5 anos. A posse de Pós-Graduação 
ou MBA será considerada(o) independentemente da data de obtenção, desde 
que relacionada(o) com o posto de trabalho a preencher. Apenas são 
consideradas ações comprovadas por certificados ou diplomas que indiquem 
expressamente o número de horas ou de dias de duração da ação e a data de 
realização. Sempre que do respetivo certificado não conste o número de horas 
de duração da formação, considerar-se-á que cada dia de formação é 
equivalente a seis horas e cada semana a cinco dias. Este parâmetro será 
avaliado até ao máximo de 20 valores, da seguinte forma: Sem ações de 
formação frequentadas ou não relacionadas com a área = 0 valores; Participação 
em ações de formação relacionadas com o posto de trabalho, com duração total 
inferior a 20 horas - 10 valores; Participação em ações de formação relacionadas 
com o posto de trabalho, com duração total entre 21 horas e 40 horas - 12 
valores; Participação em ações de formação relacionadas com o posto de 
trabalho, com duração total entre 41 horas e 60 horas - 14 valores; Participação 
em ações de formação relacionadas com o posto de trabalho, com duração total 
entre 61 e 80 horas - 16 valores Participação em ações de formação 
relacionadas com o posto de trabalho, com duração total superior a 81 horas - 
18 valores; Pós-Graduação ou MBA concluída(o) e relacionada com o posto de 
trabalho - 20 valores. Experiência Profissional (EP) – Neste fator pretende-se 
determinar a qualificação dos candidatos para o posto de trabalho em causa, ou 
seja, o grau de adequação entre as funções/atividades e as atividades 
caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar. Desta forma, será ponderado o 
exercício efetivo de funções na área para a qual o procedimento concursal 
aberto: Sem experiência profissional ou igual a 1 ano de experiência - 10 
valores; Experiência > a 1 ano até < a 4 anos - 12 valores; Experiência = a 4 
anos até < a 7 anos - 14 valores; Experiência = a 7 anos até < a 10 anos - 16 
valores; Experiência = a 10 anos até < a 14 anos - 18 valores, e Experiência = 
ou > a 14 anos - 20 valores. Apenas é considerada a experiência profissional 
desde que devidamente comprovada sob pena de não ser considerada. Avaliação 
de Desempenho (AD) - Este fator tem como base a avaliação de desempenho 
dos dois últimos Biénios de avaliação em sede de SIADAP (2017/2018 e 
2019/2020), em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência 
ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar. Assim: 
Inadequado/Necessita Desenvolvimento - 8 valores Adequado / Bom - 15 valores 
Relevante/ Muito Bom - 18 valores Excelente - 20 valores Sendo: AD = 
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(AD2017/2018) + (AD2019/2020) 2 Quando comprovado por declaração emitida 
pelo Serviço de origem, aos candidatos que tenham em falta alguma avaliação 
do desempenho, nos anos relevantes para o presente procedimento concursal 
comum, será atribuída oficiosamente a ponderação de 15 valores, nos termos da 
alínea c) do n.º 2 do art.º 8.º da Portaria. A avaliação final deste parâmetro 
resulta da aplicação da fórmula: AC = HA (20%) + FP(20%) + EP (45%) + AD
(15%) 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. A aplicação deste método, com uma ponderação de 40%, 
baseia-se num guião de entrevista composto por um conjunto de questões 
diretamente relacionadas com o perfil de competências definido, associado a 
uma grelha de avaliação individual que traduz a presença ou ausência dos 
comportamentos em análise. As competências a avaliar conforme perfil de 
competências previamente definido e consideradas basilares para o exercício da 
função, são as seguintes: Orientação para os resultados; Iniciativa e autonomia; 
Planeamento e organização; Responsabilidade e compromisso com o serviço e 
Comunicação (oral e escrita). Conhecimentos especializados e experiência, 
baseados na legislação indicada para a Prova de Conhecimentos referida no 
ponto 12.1. O presente método será pontuado através dos seguintes níveis 
classificativos e respetiva classificação: Nível Classificativo de Elevado, 
corresponde à classificação de 20 valores; Nível Classificativo de Bom, 
corresponde à classificação de 16 valores; Nível Classificativo de Suficiente, 
corresponde à classificação de 12 valores; Nível Classificativo de Reduzido, 
corresponde à classificação de 8 valores; Nível Classificativo de Insuficiente, 
corresponde à classificação de 4 valores; A ordenação final para os candidatos 
referidos no ponto 12.2. será efetuada de acordo com a seguinte fórmula: OF = 
AC (60%) + EAC (40%) Os métodos referidos no Ponto 12.2 podem ser 
afastados pelos candidatos através de declaração escrita, aplicando-se-lhes, 
nesse caso, os métodos previstos para os restantes candidatos. 13 - Tendo em 
conta o disposto no artigo 7.º da Portaria, os métodos de seleção serão 
aplicados de forma faseada, atendendo a que o Município não possui recursos e 
meios que possibilitem a aplicação dos métodos de seleção num único momento. 
14 - Conforme o disposto no n.º 10, do art.º 9.º da Portaria, cada um dos 
métodos de seleção é eliminatório pela ordem indicada, considerando-se 
excluídos os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 9.5 valores, 
num dos métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o método ou fases 
seguintes. 15 - A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção equivale à desistência do procedimento concursal, 
considerando-se automaticamente excluídos do mesmo. 16 - A lista dos 
resultados obtidos em cada método de seleção e a lista de ordenação final, após 
homologação, serão divulgadas na página eletrónica do Município, na área 
reservada aos Recursos Humanos, (www.cm-trancoso.pt) e afixadas no átrio da 
Câmara Municipal de Trancoso. 17 – Em caso de igualdade de valoração entre 
candidatos os critérios de preferência a adotar, para desempate, serão utilizados 
os previstos no artigo 27º da Portaria. Assim, têm preferência na ordenação final 
os candidatos que: a) Se encontrem na situação prevista no n.º 1 do artigo 66º 
da LTFP; b) Se encontrem em outras situações configuradas pela lei como 
preferenciais. 17.1 A ordenação dos candidatos que se encontrem em igualdade 
de valoração e em situação não configurada pela Lei como preferencial, é 
efetuada de forma decrescente: a) Em função da valoração obtida no primeiro 
método utilizado; b) Subsistindo o empate, pela valoração sucessivamente 
obtida nos métodos seguintes. 18 – Os candidatos admitidos serão convocados, 
através de notificação do dia, hora e local para a realização dos métodos de 
seleção, nos termos previstos do artigo 10.º da Portaria. 19 – Constituição do 
Júri: O júri do procedimento concursal para as referências B, C, G, H e I, será o 
seguinte: Presidente: Francisco José Correia Coelho, Chefe da Divisão 
Administrativa da Câmara Municipal de Trancoso; 1.º Vogal Efetivo: Carlos 
Humberto Gaspar Saldanha, Técnico Superior do Centro Distrital da Segurança 
Social da Guarda; 2.º Vogal Efetivo: Paula Isabel Figueiredo Bernardo, Técnico 
Superior da Câmara Municipal de Trancoso. 1.º Vogal Suplente: Celina Tabosa 
Ramos Pinto, Técnico Superior da Câmara Municipal de Trancoso; 2.º Vogal 
Suplente: Tiago Emanuel Castela da Silva, Chefe da Sub-Unidade de 
Planeamento e Acompanhamento de Obras da Câmara Municipal de Trancoso. O 
júri do procedimento concursal com a referência A, será o seguinte: Presidente: 
Francisco José Correia Coelho, Chefe da Divisão Administrativa da Câmara 
Municipal de Trancoso; 1.º Vogal Efetivo: Carlos Humberto Gaspar Saldanha, 
Técnico Superior do Centro Distrital da Segurança Social da Guarda; 2.º Vogal 
Efetivo: Paula Isabel Figueiredo Bernardo, Técnico Superior da Câmara Municipal 
de Trancoso; 1.º Vogal Suplente: Celina Tabosa Ramos Pinto, Técnico Superior 
da Câmara Municipal de Trancoso; 2.º Vogal Suplente: Bruno José Castela Elvas 
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de Campos, Técnico Superior da Câmara Municipal de Trancoso. O júri do 
procedimento concursal com as referências D e F, será o seguinte: Presidente: 
Francisco José Correia Coelho, Chefe da Divisão Administrativa da Câmara 
Municipal de Trancoso; 1.º Vogal Efetivo: Carlos Humberto Gaspar Saldanha, 
Técnico Superior do Centro Distrital da Segurança Social da Guarda; 2.º Vogal 
Efetivo: Paula Isabel Figueiredo Bernardo, Técnico Superior da Câmara Municipal 
de Trancoso; 1.º Vogal Suplente: Celina Tabosa Ramos Pinto, Técnico Superior 
da Câmara Municipal de Trancoso; 2.º Vogal Suplente: Luís Pedro Pires Amaral, 
Encarregado Operacional da Câmara Municipal de Trancoso. O júri do 
procedimento concursal com a referência E, será o seguinte: Presidente: 
Francisco José Correia Coelho, Chefe da Divisão Administrativa da Câmara 
Municipal de Trancoso; 1.º Vogal Efetivo: Carlos Humberto Gaspar Saldanha, 
Técnico Superior do Centro Distrital da Segurança Social da Guarda; 2.º Vogal 
Efetivo: Paula Isabel Figueiredo Bernardo, Técnico Superior da Câmara Municipal 
de Trancoso; 1.º Vogal Suplente: Celina Tabosa Ramos Pinto, Técnico Superior 
da Câmara Municipal de Trancoso; 2.º Vogal Suplente: Pedro António Condesso 
Quelhas, Técnico Superior da Câmara Municipal de Trancoso. 20 - Nos termos do 
artigo 18.º da Portaria, determina-se que o prazo de apresentação de 
candidaturas é de 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação no Diário 
da República. 21 - Questões relacionadas com o presente procedimento 
concursal devem ser encaminhadas por email para recrutamento@cm-
trancoso.pt e no assunto deve identificar o procedimento concursal com a 
referência atribuída pela BEP. 22 - Os candidatos excluídos serão notificados nos 
termos do artigo 10.º e artigo 22.º da Portaria, para a realização da audiência 
prévia. 23 - No âmbito do exercício da audiência prévia, os candidatos devem 
obrigatoriamente utilizar o modelo de formulário disponível para o efeito na área 
reservada aos Recursos Humanos em www.cm-trancoso.pt , podendo ser 
entregue pessoalmente no Serviço de Recursos Humanos, sito na Praça do 
Município, s/n, 6420-107 Trancoso, remetidos por correio, dirigidos ao Sr. 
Presidente do júri do procedimento concursal, sob registo, bem como, por e-
mail, para o endereço eletrónico recrutamento@cm-trancoso.pt 24 - Nos termos 
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, para efeitos de 
admissão a concursos, os candidatos com deficiência devem declarar, no 
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau de 
incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a 
utilizar no processo de seleção (apenas aplicável à referência H). 25 - Em 
cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da LTFP e no n.º 1 do artigo 
11.º da Portaria, o presente procedimento concursal será publicado por extrato, 
no Diário da República e na página eletrónica deste Município, e de forma 
integral na Bolsa de Emprego Público (BEP). 26 - Nos termos da alínea h) do 
artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, 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. 27. Proteção de dados pessoais: O 
candidato presta as informações e o necessário consentimento para o 
tratamento dos dados pessoais, no ato de candidatura e com a estrita finalidade 
da recolha e pelo tempo que durar o procedimento concursal, nos termos do 
Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD). 
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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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