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AVISO 

 

1. Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 33º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 
de junho, na sua atual redação, torna-se público que, por deliberação da 
câmara municipal de 16 de abril de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar da publicação integral do aviso na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), procedimento concursal comum para constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento do 
seguinte posto de trabalho: 
 
Um Técnico Superior (área de Design Gráfico de Comunicação) 
 
2. Consultada a Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais 
(EGRA), para o Município de Santo Tirso, em cumprimento do disposto nos 
art.º 16.º e art.º 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de dezembro, foi 
prestada a seguinte informação: “A AMP não constituiu a EGRA para os seus 
municípios, devendo ser aplicado o regime subsidiário previsto no artigo 16º-A 
do DL 209/2009, alterado pela Lei 80/2013, de acordo com a informação da 
DGAL e homologado pelo Senhor Secretário de Estado da Administração 
Local, em 15/07/2014.” 
 
3. Âmbito do recrutamento: em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artº 
30.º e artº 33º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), anexo 
da Lei n.º 35/2014, de 20/06, na atual redação, e despacho de 27/01/2020, 
conforme aviso n.º 3669/2020 publicado em diário da república, 2.ª série, n.º 
44, de 03/03/2020, o recrutamento é aberto a candidatos com ou sem vínculo 
de emprego público. 
 
4. Caracterização do posto de trabalho: Para além do constante no anexo a 
que se refere o nº 2 do artigo 88º da Lei 35/2014, de 20 de junho, o técnico 
superior a contratar desempenhará as suas funções na Divisão de 
Comunicação e Imagem, desenvolvendo trabalho na área do design gráfico 
dos vários materiais de comunicação, nomeadamente a conceção de 
newsletters e outros suportes comunicacionais, quer digitais, quer físicos. 
Divulgação das ações e eventos de carácter social, cultural, desportivo e 
recreativo a desenvolver pelo município e demais tarefas próprias da 
profissão. 
 
5. Local de trabalho: as funções serão exercidas na área do município de 
Santo Tirso. 
 
6. Requisitos de admissão: os previstos no artigo 17.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho: 
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
Convenção internacional ou lei especial; 
b) 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;  
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d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 
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 
órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se 
publicita o procedimento. 
 
6.1 Nível habilitacional exigido: Licenciatura em Design de Comunicação 
 
6.2 Requisitos legais especialmente previstos para a titularidade da categoria: 
apenas poderá ser candidato ao procedimento quem seja titular do nível 
habilitacional. Os candidatos possuidores de habilitações literárias obtidas em 
país estrangeiro, sob pena de exclusão, deverão apresentar, em simultâneo, 
documento comprovativo das suas habilitações correspondente ao 
reconhecimento das habilitações estrangeiras previstas pela legislação 
portuguesa aplicável. 
 
6.3 Os candidatos devem reunir os requisitos referidos até à data limite de 
apresentação das respetivas candidaturas. 
 
7. Apresentação das candidaturas: 
 
7.1 As candidaturas deverão ser formalizadas mediante o preenchimento de 
formulário tipo, de utilização obrigatória, o qual estará disponível na página 
eletrónica deste Município, em www.cm-stirso.pt. 
 
7.2 As candidaturas deverão ser enviadas em suporte eletrónico para 
santotirso@cm-stirso.pt, dentro do prazo fixado para o efeito, ou remetidas 
por carta registada com aviso de receção, endereçada ao Presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tirso, Praça 25 de Abril, 4780-373 Santo Tirso, 
devendo a sua expedição ocorrer até ao termo do prazo fixado para entrega 
das candidaturas, findo o qual não serão as mesmas consideradas. Poderão 
também ser entregues pessoalmente na Câmara Municipal, apenas mediante 
marcação prévia. 
 
7.3 As candidaturas, para além do formulário tipo já mencionado, devem ser 
acompanhadas dos seguintes documentos: 
a) Fotocópia do certificado de habilitações;  
b) Curriculum profissional detalhado, devidamente datado e assinado; 
c) Os candidatos detentores de vínculo de emprego público devem apresentar 
documento comprovativo do tipo de vínculo de emprego público detido, bem 
como da carreira e categoria de que seja titular, da atividade que executa, do 
posto de trabalho que ocupa, da posição remuneratória correspondente à 
remuneração auferida e do órgão ou serviço onde o candidato exerce 
funções. 
 
7.4 O formulário tipo se não estiver devidamente assinado será 
automaticamente excluído do procedimento concursal. 
Será também motivo de exclusão a não assinatura do curriculum, o não 
preenchimento ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes do 
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requerimento, bem como a não apresentação dos documentos referidos no 
ponto anterior, dentro do prazo fixado no presente aviso de abertura. 
 
7.5 As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei. 
 
8. Métodos de Seleção — Os Métodos de Seleção a utilizar serão: 
 
a) Provas de conhecimentos (PC), destinadas a avaliarem se, e em que 
medida, os candidatos dispõem dos conhecimentos académicos e ou 
profissionais e das competências técnicas necessárias ao exercício da 
função. 
A Prova de Conhecimentos será escrita, de realização individual, de natureza 
teórica, específica, sem consulta e efetuada em suporte de papel, e pode ser 
composta por questões de desenvolvimento, questões de escolha múltipla e 
de questões diretas, terá a duração de 1 hora. 
A prova de conhecimentos será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com 
valoração até às centésimas e versará sobre os seguintes temas; 
Lei nº 35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro – Código do Procedimento 
Administrativo 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais 
Perguntas relacionadas com matérias previstas no currículo escolar 
correspondente às habilitações literárias exigidas 
 
b) Avaliação psicológica (AP) destinada a avaliar se, através de técnicas de 
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e 
competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico 
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, podendo 
comportar uma ou mais fases, tendo como referência o perfil de 
competências previamente definido. 
A avaliação psicológica será valorada em cada fase intermédia do método, 
através das menções classificativas de Apto e Não Apto; 
Na última fase do método, para os candidatos que o tenham completado, 
através dos seguintes níveis classificativos e respetiva classificação: Elevado 
– 20,00 valores; Bom – 16,00 valores; Suficiente – 12,00 valores; Reduzido – 
8,00 valores e Insuficiente – 4,00 valores. 
 
c) A 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. 
 
d) Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), visa avaliar, numa 
relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais 
diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para 
o exercício da função. 
 
9. Em caso excecional, devidamente fundamentado, se o número de 
candidatos for demasiado elevado que a utilização dos métodos de seleção 
acima mencionados se torne impraticável, poderá ser utilizado apenas o 
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método de avaliação curricular/prova de conhecimentos, conforme nº 5 do 
art.º 36.º da LTFP. 
 
10. A classificação final (CF) dos candidatos que completem o procedimento 
resultará da média aritmética ponderada das classificações quantitativas dos 
dois métodos de seleção que será expressa na escala de 0 a 20 valores e 
será efetuada através da seguinte fórmula: 
 
CF=PCx60%+APx40% 
ou  
CF=ACx35%+EACx65%, para o caso dos candidatos que se encontrem na 
situação do nº 2 do artigo 36º do anexo a que se refere o artigo 2º da Lei nº 
35/2014, de 20 de junho.  
 
11. Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das fases que 
comportem, é eliminatório pela ordem anunciada. 
 
12. Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de seleção 
constarão de ata de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada 
aos legítimos interessados, sempre que solicitadas e para efeitos de consulta. 
 
13. É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o 
método ou fase seguintes, bem como a falta de comparência do candidato a 
qualquer um dos métodos de seleção equivale à desistência do concurso. 
 
14. Quotas de Emprego: De acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 
29/2001, de 3 de fevereiro. 
 
15. Júri do concurso:  
Presidente: Arq. Maria da Conceição Teixeira Figueiredo Melo, Técnica 
Superior 
Vogais Efetivos: Drª Maria de Fátima Coelho Pereira, Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos, em regime de substituição e Drª Filipa Gomes Tavares, 
Técnica Superior. 
Vogais Suplentes: Dr. Álvaro de Brito Moreira, Chefe da Divisão de 
Património e Museus, em regime de substituição e Drª Vera Liliana Machado 
Araújo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico, em regime de 
substituição.  
O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo 
primeiro vogal efetivo. 
 
16. 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. 
 
17. Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de 
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dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações. 
 
18. Os candidatos excluídos serão notificados nos termos dos artigos 10.º, 
22.º e 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, para realização da 
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 
 
19. Notificações e forma de publicitação da lista unitária de ordenação final 
dos candidatos - As notificações, convocatórias para aplicação dos métodos 
de seleção e publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção 
intercalar são efetuadas de acordo o art.º 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 
30 de abril, na sua atual redação, e através de lista, ordenada 
alfabeticamente, afixada em local visível e público das instalações da Câmara 
Municipal de Santo Tirso e disponibilizada na sua página eletrónica. 
 
19.1 A morada e o endereço eletrónico a considerar para efeitos de 
notificação dos candidatos será a constante do formulário de candidatura. 
 
20. A lista de ordenação final dos candidatos é unitária, ainda que, no mesmo 
procedimento, lhes tenham sido aplicados diferentes métodos de seleção, 
art.º 26º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 
 
21. Em situações de igualdade de valoração, serão aplicados os critérios 
definidos no art.º 27º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual 
redação. Subsistindo a igualdade, a preferência de valoração será feita pela 
seguinte ordem: candidato(a) com mais tempo de experiência em funções 
similares ao posto de trabalho a concurso; candidato(a) com habilitação 
literária superior. 
 
22. Posicionamento remuneratório: de acordo com o estabelecido no art.º 38.º 
da LTFP e Lei do Orçamento de Estado em vigor, a posição remuneratória de 
referência é a correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da tabela 
remuneratória única, remuneração de 1.205,08 (€). 
 
23. Proteção de Dados Pessoais: na candidatura, o candidato presta as 
informações e o necessário consentimento para o tratamento dos dados 
pessoais, no ato de candidatura e com a estrita finalidade de recolha, e 
integração na base de dados do procedimento concursal e pelo tempo que 
durar o procedimento concursal, nos termos do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados. 
 


