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PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO DE 

SEIS POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 

ATA N.º1 

Métodos de Seleção 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões do Edifício 

dos Paços do Município, em Serpa, pelas catorze horas, reuniu o júri do concurso referido em 
epígrafe, constituído pela Presidente - Sara de Guadalupe Abraços Romão, chefe do Gabinete 

de Ação Social e Educação; Vogais Efetivos - Rui Fulgêncio Piedade Costa, chefe da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que substitui o Presidente 

nas suas faltas e impedimentos e Catarina Luzia Guerreiro Inácio Braga, técnica superior, todos 
do M u n icí pi o d e Serpa.----------------------------------------------------------------------------------------------

Pa ra cumprimento do estabelecido no nº 3 do artigo 30º da Lei nº. 35/2014, de 20 de junho, o 

recrutamento é restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público por 

tempo indeterminado. No caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por 

aplicação do disposto no número anterior, pode proceder-se ao recrutamento de 
trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, 

nos termos do artigo 30º , n. º4 da Lei 35/2014 de 20 de junho, de acordo com a deliberação da 
Câmara M unici pa I datada de 24 de novembro de 2021.----------------------------------------------------

Esta reunião teve como objetivo fixar os parâmetros de avaliação, a ponderação e o sistema de 

valoração final dos métodos de seleção a aplicar no presente procedimento, para a ocupação 
dos postos de tra ba I ho identificados em epígrafe.---------------------------------------------------------

Nestes termos, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: 

Primeiro - Os Métodos de Seleção são aplicados num único momento, nos termos do n. º l do 
art. 7.º da Portaria nº.125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º12-A/2021, de 11 
de janeiro: 

1- Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar são a prova teórica de conhecimentos e

avaliação psicológica e como método facultativo a entrevista profissional de seleção, conforme

o previsto nos artigos 5 e 6º da Portaria nº.125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual e

artigo 36º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho:-----------------------------------------------------------------

1.1- A Prova Teórica de Conhecimentos (PTC) 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. 

Revestirá a forma escrita de natureza teórica. Terá a duração máxima de 90 minutos e 

versará sobre as seguintes temáticas:--------------------------------------------------------------------

1 - Conhecimentos Gerais: 
- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) - aprovada pela Lei n. º 35/2014 de 20 de
junho e respetivas a Iterações (parte 11) ;------------------------------------------------------------------------

- Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro - Livro 1, título 11, 
Capítulo 11 ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Regime Jurídico das Autarquias Locais - Lei n. º 75/2013 de 12 de setembro e respetivas

a I te rações; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------










