
 
 
 

 

1/7 

AVISO 
 

1. Nos termos e para os efeitos previstos no art.º 33.º 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 11 de março de 2021, se encontram abertos, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar da publicação integral do aviso na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), procedimentos concursais comuns para constituição 
de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, pelo período de 12 meses, podendo 
ser renovado, nos termos do nº 1 do art.º 60.º da LTFP, tendo em vista o 
preenchimento dos seguintes postos de trabalho: 
 
A – Um Técnico Superior Altamente Qualificado (área de Belas Artes/História 
das Artes) 
B – Um Técnico Superior Altamente Qualificado (área de Museologia) 
 
2. Os procedimentos são regulados pela Portaria nº 125-A/2019, de 30 de 
abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro e Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 35/2014, 
de 20 de junho. 
 
3. Os procedimentos concursais são válidos para o preenchimento dos postos 
de trabalho a ocupar e para os efeitos do previsto nos nºs 3 e 4 do art.º 30.º 
da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, com as alterações introduzidas pela 
Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro. 
 
4. Tendo em conta que as entidades gestoras de requalificação nas 
autarquias locais (EGRAS) ainda não estão constituídas, assumindo as 
entidades elencadas no nº 1 do art.º 15.º do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de 
dezembro, a posição de EGRA e de acordo com a solução interpretativa 
uniforme, homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração 
Local, em 15/07/2014, as autarquias estão dispensadas de consultar a 
Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções públicas (INA), 
no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação previsto no art.º 24.º da Lei nº 80/2013, de 28 de 
novembro, e regulamentado pela Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro, 
declara-se não existir no Município de Santo Tirso qualquer trabalhador em 
situação de requalificação. 
 
5. Âmbito do recrutamento: em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do art.º 
30.º e art.º 33.º 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. 
 
6. Caracterização dos postos de trabalho: Para além do constante no anexo a 
que se refere o nº 2 do artigo 88.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, os técnicos 
superiores a contratar desempenharão as suas funções na Divisão de 
Património e Museus, desenvolvendo trabalho nas respetivas áreas no Centro 
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de Artes Alberto Carneiro: Investigação e divulgação do espólio através do 
trabalho colaborativo ao desenvolvimento de trabalhos de investigação, 
nomeadamente de teses de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento 
sobre a obra do escultor Alberto Carneiro e a sua influência na cena artística 
contemporânea em Portugal, e sua posterior publicação e divulgação; Criação 
de parcerias e projetos colaborativos com instituições de ensino nacionais e 
estrangeiras, para o aprofundamento da integração e disseminação cultural 
do património artístico português e em particular da escultura contemporânea 
através da figura cimeira de Alberto Carneiro; Estabelecimento de redes 
colaborativas de entidades congéneres que se dediquem à salvaguarda, 
investigação e divulgação do património artístico português (fundações, 
museus, galerias, centros de investigação, coleções privadas, empresas, 
etc.); Criação de plataformas de trabalho colaborativo para a procura de 
respostas inovadoras e sustentáveis ao nível organizacional que permita a 
partilha do conhecimento e boas práticas para a formalização de uma rede de 
centros de arte; Implementação de programas educativos inovadores de 
resposta às solicitações contemporâneas de uma sociedade inclusiva e 
sustentável; Tratamento documental, bibliográfico e acervo escultórico, 
garantindo a formalidade e compatibilidade entre as especificidades dos 
materiais que constituem o registo, ensaio, e modelação de um projeto 
escultórico e o seu processamento arquivístico e respetiva disponibilização de 
acordo com o normativo das ciências documentais e museológicas. 
  
7. Local de trabalho: as funções serão exercidas na área do município de 
Santo Tirso. 
 
8. Requisitos de admissão: os previstos no artigo 17.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP): 
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;  
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 
 
8.1 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. 
 
8.2 Nível habilitacional exigido:  
A – Doutoramento ou Mestrado em Belas Artes/História das Artes. No caso 
de Mestrado, com experiência profissional mínima de cinco anos ou 
especialização profissional específica relevantes para a área de contratação, 
no contexto regional em que o município se insere. 
B – Doutoramento ou Mestrado em Museologia. No caso de Mestrado, com 
experiência profissional mínima de cinco anos ou especialização profissional 
específica relevantes para a área de contratação, no contexto regional em 
que o município se insere. 
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8.3 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. 
 
8.4 Não haverá possibilidade de substituição do nível habilitacional, por 
formação ou experiência profissional. 
 
8.5 Os candidatos devem reunir os requisitos referidos até à data limite de 
apresentação das respetivas candidaturas. 
 
9. Apresentação das candidaturas: 
 
9.1 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. 
 
9.2 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. 
 
9.3 As candidaturas, para além do formulário tipo já mencionado, devem ser 
acompanhadas obrigatoriamente 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. 
 
9.4 O formulário tipo se não estiver devidamente assinado será 
automaticamente excluído do procedimento concursal. 
 
9.5 As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei. 
 
10. Métodos de Seleção — Os Métodos de Seleção a utilizar serão:  
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a) 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. 
Na avaliação curricular, com a ponderação de 55%, são considerados os 
seguintes fatores: 
           A habilitação académica (HA); 
           A formação profissional (FP), relacionada com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício do cargo; 
           A experiência profissional (EP), com incidência sobre a execução de 
atividades inerentes aos postos de trabalho em causa e o grau de 
complexidade das mesmas. 
 
          Habilitação académica (HA) constitui um fator obrigatório do método de 
seleção “avaliação curricular”. Nos presentes procedimentos exige-se que os 
candidatos possuam, no mínimo, mestrado. Esta exigência relaciona-se com 
as atividades caraterizadoras dos postos de trabalho e com a complexidade 
das mesmas, as quais devem ser desempenhadas por Técnicos Superiores 
Altamente Qualificados. Assim, o júri deliberou o seguinte: 
 
  Mestrado – 18 valores 
  Doutoramento – 20 valores 
   
          A Formação Profissional (FP) 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. Só 
será valorizada formação profissional que respeite a áreas de formação e 
aperfeiçoamento profissional relacionadas com o posto de trabalho a 
preencher, devidamente comprovada. 
Assim, na avaliação deste fator a valoração é feita de acordo com o seguinte: 
 

Sem ações de formação: 8 valores 
Ações de formação com duração inferior ou igual a 35 horas: 8 + 1 

valor/cada ação 
Ações de formação com duração superior a 35 horas: 8 + 2 

valores/cada ação. 
Os candidatos são pontuados até ao limite máximo de 20 valores. 

 
          Na Experiência profissional (EP) pretende-se determinar a qualificação 
dos candidatos para o posto de trabalho em causa, ou seja, o grau de 
adequação entre as funções/atividades já exercidas e a atividade 
caraterizadora do posto de trabalho a preencher.  

Pondera-se o exercício efetivo de funções na execução de atividades 
inerentes ao posto de trabalho a ocupar e o grau de complexidade das 
mesmas. 

 
No caso em que o candidato possui doutoramento: 

 Sem experiência – 8 valores 
 Até 1 ano – 10 valores 
 Superior a 1 e até 5 anos – 14 valores 
 Superior a 5 e até 10 anos – 16 valores 
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 Superior a 10 anos – 20 valores 
 
            No caso em que o candidato possui mestrado: 
 Experiência profissional mínima (5 anos) – 10 valores 
 Superior a 5 e até 7 anos – 14 valores 
 Superior a 7 e até 10 anos – 16 valores 
 Superior a 10 anos – 20 valores 
 
Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o 
correspondente ao desenvolvimento e funções inerentes à categoria e à 
caraterização do posto de trabalho a contratar, que se encontre devidamente 
comprovado ou declarado sob compromisso de honra. 
 
A classificação final da avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 
valores, com valoração até às centésimas, e resulta da aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
AC=HAx50%+FPx10%+EPx40% 
 
b) Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), com a ponderação de 
45%, visa obter informações sobre os comportamentos profissionais 
diretamente relacionados com as seguintes competências consideradas 
essenciais para o exercício da função: 
 
- Competência 1 – Orientação para os resultados; 
- Competência 2 – Orientação para o serviço público; 
- Competência 3 – Planeamento, organização e método de trabalho; 
- Competência 4 – Responsabilidade e compromisso com o serviço; 
- Competência 5 – Conhecimentos especializados e experiência; 
- Competência 6 - Inovação e qualidade. 
 
A aplicação deste método 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. 
A Entrevista de Avaliação de Competências é valorada 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. 
 
11. De acordo com o nº 1 do art.º 7.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, na sua atual redação os métodos de seleção serão aplicados de forma 
faseada 
 
12. 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=ACx55%+EACx45% 
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13. 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. 
 
14. É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos, não lhe sendo aplicado o método 
seguinte, bem como a falta de comparência do candidato a qualquer um dos 
métodos de seleção equivale à desistência do concurso. 
 
15. Quotas para pessoas com deficiência: De acordo com o previsto no 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro. 
 
16. Júri dos concursos:  
Presidente: Álvaro de Brito Moreira 
Vogais Efetivos: Maria de Fátima Coelho Pereira e João Paulo Esteves 
Meneses Correia 
Vogais Suplentes: Emília Cristina Campos Ramos Maia e Gustavo Bruno 
Oliveira Lombo Paranhos 
O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo 
primeiro vogal efetivo. 
 
17. 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. 
 
18. Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de 
dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações. 
 
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, 
conforme art.º 26.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual 
redação. 
 
21. Em situações de igualdade de valoração, serão aplicados os critérios 
definidos no art.º 27.º 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 
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seguinte ordem: candidato com mais tempo de experiência em funções 
similares ao posto de trabalho a concurso; candidato 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 6ª posição remuneratória, nível 31 da tabela 
remuneratória única, remuneração de 2.031,43 (€). 
 
23. Os contratos de trabalho a celebrar deverão ser especificamente para 
efeitos de desenvolvimento das atividades dos projetos e respeitar o regime 
de exclusividade de funções. 
 
24. 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. 

 
 


