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Código da Oferta:
OE202108/0006

Tipo Oferta:
Procedimento Concursal Comum

Estado:
Activa 

Nível Orgânico:
Câmaras Municipais

Órgão/Serviço:
Câmara Municipal de Serpa

Vínculo:
CTFP por tempo indeterminado

Regime:
Carreiras Gerais

Carreira:
Assistente Operacional

Categoria:
Assistente Operacional

Grau de Complexidade:
1

Remuneração:
665 €

Suplemento Mensal:
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0,00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:
3 - Caracterização do posto de trabalho: 
- Executa canalizações em edifícios, instalações industriais e outros locais, destinados ao transporte de
água; corta e rosca tubos de plástico, ferro e materiais afins; executa redes de distribuição de água e
respetivos ramais de ligação, assentando tubagens e acessórios necessários; executa outros trabalhos
similares ou complementares dos descritos; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Local Trabalho Nº
Postos

Morada Localidade Código
Postal

Distrito Concelho

Câmara Municipal de
Serpa

5 Praça da
República

7830389
SERPA

Beja Serpa

Total Postos de Trabalho:
5

Quota para Portadores de Deficiência:
1

Observações:

Relação Jurídica Exigida:
Nomeação definitiva 
Nomeação transitória, por tempo determinável 
Nomeação transitória, por tempo determinado 
CTFP por tempo indeterminado 
CTFP a termo resolutivo certo 
CTFP a termo resolutivo incerto 
Sem Relação Jurídica de Emprego Público 

Requisitos para a Constituição de Relação Jurídica :
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.

Requisitos de Nacionalidade:
Não

Habilitação Literária:
Menos de 4 anos de escolaridade

Admissão de candidatos não titulares da habilitação exigida:



Não

Outros Requisitos:
Formação ou experiência relevante na área de canalizador

Envio de candidaturas para:
Câmara Municipal de Serpa, Praça da República, 7830-389 Serpa.

Contatos:
284540100

Data Publicitação:
2021-08-02

Data Limite:
2021-08-16

Jornal Oficial e Órgão de Comunicação Social:
D.R., 2ª Série, n.º 148 de 2 de agosto

Descrição do Procedimento:
MUNICÍPIO DE SERPA 

AVISO 
Procedimento concursal comum para recrutamento de 5 Assistentes Operacionais (Canalizador), em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

1 - Identificação do ato e entidade - Para efeitos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019
de 30 de abril na redação da Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, adiante designada por Portaria e
artigo 33º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por deliberação do órgão
executivo de 16 de junho de 2021, e por meu despacho de 21 de junho de 2021, se encontra aberto
procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado – Contrato de Trabalho em Funções Públicas, tendo em vista o preenchimento de cinco
postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal deste Município. 

2 - Identificação do posto de trabalho: 
- 5 postos de trabalho da Carreira e Categoria de Assistente Operacional da área funcional de
canalizador para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. 

3 - Caracterização do posto de trabalho: 
- Executa canalizações em edifícios, instalações industriais e outros locais, destinados ao transporte de
água; corta e rosca tubos de plástico, ferro e materiais afins; executa redes de distribuição de água e
respetivos ramais de ligação, assentando tubagens e acessórios necessários; executa outros trabalhos
similares ou complementares dos descritos; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

4 - Posição remuneratória de referência: é a 4.ª posição remuneratória/ nível remuneratório 4, a que
corresponde, presentemente, a remuneração base de 665,00 € (Seiscentos e sessenta e cinco euros) da
Tabela Remuneratória Única, havendo lugar à negociação, conforme o preceituado no artigo 38º da
L.T.F.P. 

5 - Requisitos de admissão: 



5.1 - Requisitos gerais: os previstos no artigo 17º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho: 
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, Convenção internacional ou por
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 indispensável ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

6 - Para cumprimento do estabelecido no n.º 3 do art.º 30º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o
recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, previamente estabelecida.
Com fundamento nos princípios de racionalização, eficiência, designadamente, celeridade, economia
processual, aproveitamento dos atos e economia de custos, que devem presidir à atividade municipal e
no relevante interesse público no recrutamento, foi autorizado que o presente procedimento concursal
seja único, pelo que, em caso de impossibilidade de ocupação de todos os postos ou de alguns postos de
trabalho no âmbito do procedimento concursal, proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores com
relação jurídica de emprego público a termo ou sem relação jurídica de emprego público previamente
estabelecida, nos termos previstos no nº. 4 do artigo 30º, da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na redação
da Lei n.º 25/2017 de 30 de maio e conforme deliberação da Câmara Municipal de 16 de junho de 2021. 

7 - Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profissional: 
- Titularidade de escolaridade obrigatória de acordo com a idade e formação ou experiência relevante
em Canalizador. 

8 - Não há possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 

9 - Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente se encontrem integrados em carreira,
sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos
no mapa de pessoal deste Município ou serviço idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se
publicita o procedimento concursal. 

10 - Forma e prazo de apresentação das candidaturas: 
10.1 - Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser formalizadas preferencialmente por
via eletrónica, nos termos do artigo 19º da Portaria, mediante o preenchimento e submissão do
Formulário, disponível nos Serviços Online do Município de Serpa em http://servicosonline.cm-
serpa.pt/, sob pena de exclusão. 
– O Candidato que não esteja registado nos Serviços Online, deverá efetuar em primeiro lugar o registo
na plataforma, através de formulário próprio (opção: Registar). O pedido de registo será confirmado
pelos Serviços Municipais no prazo de 24 horas a partir da data e hora de submissão (serão apenas
considerados dias úteis para confirmação dos registos). 
Só após a validação do registo na plataforma será possível preencher e submeter o formulário da
candidatura. Em caso de indisponibilidade da plataforma deve contactar os Serviços de Atendimento do
Município de Serpa.  

10.2 - Por ser considerada a forma mais acessível aos potenciais candidatos ao procedimento, é ainda
admitida a entrega em suporte de papel através do preenchimento do formulário tipo, disponível na
página eletrónica do Município em https://www.cm-serpa.pt, sob pena de exclusão, podendo ser
entregue pessoalmente no Serviço de Atendimento do Município de Serpa, ou remetida pelo correio,
registado com aviso de receção, para o Município de Serpa, Praça da República, 2580-389 Serpa, até ao
termo do prazo fixado para a entrega das candidaturas. 



10.3 - Considerando que o Serviço de Atendimento ao Público se encontra em funcionamento mediante
marcação prévia, caso deseje entregar a sua candidatura pessoalmente deverá proceder ao respetivo
agendamento para os seguintes contatos: 
- Atendimento Geral: 284 540 101 
- Geral: 284 540 100 
- Email: geral@cm-serpa.pt  

10.4 – Prazo: 10 dias úteis, a contar da data de publicação de aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP),
nos termos do artigo 18º da Portaria. 

10.5 - Os requerimentos de candidatura 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 obtida nos últimos três anos
avaliados e a identificação da carreira/categoria em que se encontra inserido, com a identificação da
respetiva remuneração reportada ao nível e posição remuneratória auferidos. 
10.6 - Na falta de apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos nas
alíneas a) a e) do nº.5.1 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. 
10.7- Nos termos do Decreto-Lei n.º 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. 
10.8 - As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei. 
10.9 - 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. 
11 - Os Métodos de Seleção são aplicados num único momento, à totalidade dos candidatos. A respetiva
avaliação será efetuada de forma faseada, avaliando-se no método seguinte apenas os candidatos com
aproveitamento obtido no método anterior, nos termos do n.º 2 do art. 7.º da Portaria. 
Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar são a prova prática de conhecimentos e avaliação
psicológica e como método facultativo a entrevista profissional de seleção, conforme o previsto nos
artigos 5 e 6º da Portaria e artigo 36º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho:  
a) A Prova Prática de Conhecimentos (PPC) visa avaliar os conhecimentos académicos e profissionais, e a
capacidade para aplicar os mesmos a situações concretas no exercício de determinada função, será de
natureza prática, individual e terá a duração máxima de 20 minutos, com o objetivo de avaliar o nível
de conhecimentos referentes a:  
- Identificação de materiais e ferramentas utilizadas na função de canalizador; 
- Instalação e ligação de um ramal de água de acordo com esquema fornecido; 
- Medição de pressão no ramal; 
- Conhecimento das regras de segurança na instalação de ramais e condutas. 
b) Avaliação Psicológica (AP) visa avaliar 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. A avaliação psicológica é valorada da seguinte forma:
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, 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. 
c) A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar, a experiência profissional e aspetos
comportamentais, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de
relacionamento interpessoal, de acordo com os seguintes parâmetros de avaliação: Percurso académico
e experiência profissional (EP); Qualidade da formação e experiência profissional em função das
atividades a desenvolver (QEP); Motivação (MT); Relacionamento interpessoal (RI) e Capacidade de
expressão, fluência verbal e correção do discurso (CE). A classificação da Entrevista Profissional de
Seleção é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
aos quais correspondem respetivamente as classificações de 20, 16, 12, 8 ou 4 valores, sendo o
resultado final obtido através da média aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar. 

12 - A classificação e ordenação final dos candidatos que completem o procedimento, resultará da
média aritmética ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção, a qual será
expressa na escala de 0 a 20 valores e será efetuada através da seguinte fórmula:  

CF= (PCx45%) + (APx25%) + (EPSx30%) 
13 - Para os candidatos que reunirem as condições referidas no n.º 3 do artigo 36.º da LTFP, (candidatos
com vínculo e com identidade funcional), se não o afastarem por escrito, no formulário tipo, exercendo
a opção pelos métodos anteriores, serão adotados os seguintes métodos de seleção: Avaliação Curricular
(AC), e Entrevista de Avaliação de Competências (EAC); 
a) A Avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, ponderados os elementos de maior
relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que são as seguintes: as habilitações académicas ou
cursos equiparados (HA), a formação profissional (FP), a experiência profissional (EP) e a avaliação de
desempenho (AD), cada elemento valorado na escala de 0 a 20 valores; 
b) A Entrevista de avaliação de competências visa obter informações sobre comportamentos
profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício da
função. Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista composto por um conjunto de questões
diretamente relacionadas com o perfil de competências previamente definido, associado a uma grelha
de avaliação individual, que traduz a presença ou ausência dos comportamentos em análise, avaliado
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. 
A classificação final será obtida através da seguinte fórmula: 
CF= (AC60%) + (EAC40%) 
14 - Caso não funcionem os critérios de desempate previstos no artigo 27.º, da Portaria, e no artigo 66.º
da LTFP, prefere o candidato com maior experiência profissional e com menor idade, neste último caso
se persistir o empate. 

15 - Cada um dos métodos de seleção é eliminatório pela ordem enunciada no presente aviso,
considerando-se excluídos os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num
dos métodos de seleção. 

16 - A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à
desistência do procedimento não lhe sendo aplicável o método seguinte. 
17 - Composição do júri do procedimento: 
Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 
1º Vogal efetivo: Rui Fulgêncio Piedade Costa, chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos
Humanos e Assessoria Jurídica, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 2º Vogal
efetivo: Marta Isabel Lézico Bule, técnica superior; Suplentes: Helder Manuel Alves Victória e Norine da
Cruz Brito, ambos técnicos superiores; 

18 - O júri designado para o procedimento concursal procederá também à avaliação do período



Imprimir para PDF Imprimir Voltar ao topo Voltar

Alterar

experimental dos candidatos aprovados e recrutados. 
19 - Os candidatos com deficiência terão preferência em caso de igualdade de classificação, nos termos
do nº3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº29/2001, de 3 fevereiro. 
20 - Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do dia, hora e local para
realização dos métodos de seleção, nos termos previstos no art. 21.º da Portaria por uma das formas
previstas no art.10º da mesma Portaria. 
21 - A publicação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada através de
lista, ordenada alfabeticamente, afixada em lugar visível e público nas instalações do Municipio de
Serpa e disponibilizada na sua página eletrónica (www.cm-serpa.pt). 
22 - A lista unitária da ordenação final dos candidatos aprovados, bem como a admissão e exclusão ao
procedimento, é aplicável o artigo 10º da Portaria, para a realização da audiência dos interessados, nos
termos do Código do Procedimento Administrativo.  
23 - A lista unitária de ordenação final, após homologação, será afixada em local visível e público das
instalações da entidade empregadora pública e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo ainda
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua publicitação, sendo
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção,
notificados desta homologação 
24 - Publicitações: Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 11º da Portaria, o presente aviso foi
publicado por extrato no Diário da República, 2.ª série, integralmente na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt), e por extrato na página eletrónica da Câmara Municipal de Serpa (www.cm-serpa.pt). 
25 - Prazo de validade - o procedimento concursal é válido para o preenchimento dos postos de trabalho
a ocupar e para os efeitos do previsto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 30º da Portaria. 
26 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9º 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. 
Serpa, 02 de agosto de 2021 
O Presidente da Câmara 
Tomé Alexandre Martins Pires 

Autorização dos membros do Governo Artigo 30.º da LTFP:
16 de junho de 2021
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Pesquisar Oferta (Oferta_Pesquisa_basica.aspx)

Pesquisar Resultados (Pesquisa_Resultados.aspx)

Listar Oferta Dirigentes Superiores (../CReSAP/CReSAP_Pesquisa.aspx)

Formulários

Bolsa de Emprego Público
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Acessibilidade (../Acessibilidade.aspx)
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Links Úteis

Oportunidades na UE

Eures (https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pt)

EPSO (https://epso.europa.eu/home_pt-pt)

Carreiras Internacionais (http://www.carreirasinternacionais.eu)

Org. Int. do Trabalho (https://www.ilo.org/lisbon/lang--pt/index.htm)

OCDE (http://www.oecd.org/careers/)

Netemprego (IEFP) (http://www.Iefponline.iefp.pt)
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