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Código da Oferta:
OE202108/0191

Tipo Oferta:
Mobilidade Interna

Estado:
Activa 

Nível Orgânico:
Câmaras Municipais

Órgão/Serviço:
Câmara Municipal de Serpa

Regime:
Carreiras Gerais

Carreira:
Assistente Técnico

Categoria:
Assistente Técnico

Grau de Complexidade:
2

Remuneração:
703,13€

Suplemento Mensal:
0,00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:
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Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de natureza executiva e de
aplicação de métodos e processos, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios
de atuação dos órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos
através de curso do ensino secundário ou equivalente, na área do desenho, incumbindo-lhe,
nomeadamente: executar e/ ou compor maquetas, desenhos, mapas, cartas ou gráficos relativos à área
de atividade dos serviços a partir de elementos que lhe são fornecidos e segundo normas técnicas
específicas e, bem assim, executa as correspondentes artes finais; executar trabalhos de
pormenorização em projetos de construção civil e arquitetura; executar desenhos cartográficos de
espaços exteriores, dedicados ou não a construção civil e zonas verdes e, bem assim, de planos de
enquadramento urbano-paisagístico; executar desenhos de plantas de implantação topográfica de
espaços exteriores; executar a ampliação e redução de desenhos; efetuar o cálculo de dimensões,
superfícies, volumes e outros fatores não especificados.

Local Trabalho Nº
Postos

Morada Localidade Código
Postal

Distrito Concelho

Câmara Municipal de
Serpa

1 Praça da
República

7830389
SERPA

Beja Serpa

Total Postos de Trabalho:
1

Observações:

Relação Jurídica Exigida:
CTFP por tempo indeterminado 

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.

Habilitação Literária:
12º ano (ensino secundário)

Outros Requisitos:
Formação específica em DESENHADOR

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

Contatos:
Câmara Municipal de Serpa 284540100



Data Publicitação:
2021-08-10

Data Limite:
2021-08-24

Jornal Oficial e Órgão de Comunicação Social:

Descrição do Procedimento:
AVISO 
Procedimento de mobilidade interna, entre órgão ou serviço, para ocupação de um posto de trabalho,
na carreira e categoria de Assistente Técnico – área de Desenhador, dirigido a candidato/a detentor/a
de relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado. 
1. Torna-se público que por Despacho do Presidente da Câmara Municipal, de 27 de julho de 2021, se
encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da data de publicação do
presente aviso na Bolsa de Emprego Público, procedimento de mobilidade interna, entre órgão ou
serviço, para ocupação de um posto de trabalho de Assistente Técnico, na carreira e categoria de
Assistente Técnico - na área de Desenhador, dirigido a candidato/a detentor/a de relação jurídica de
emprego público, por tempo indeterminado, podendo aquela mobilidade perdurar no tempo, até ao
limite de 18 meses, excetuando a possibilidade do seu prolongamento, o artigo 97.º da Lei Geral de
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (na sua versão
atualizada). 
2. Este procedimento rege-se pelo disposto nos seguintes diplomas: Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, (designada por LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (na sua versão
atualizada), Decreto Regulamentar n.º 14/2008 de 31 de julho, Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril,
alterada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, doravante apenas designada por Portaria,
aplicada por analogia a este procedimento de mobilidade interna e Lei n.º 75-B/2020, de 31 de
dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2021 - LOE). 
3. Caraterização do posto de trabalho de Assistente Técnico, da área funcional de Desenhador: Exerce,
com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, funções de natureza executiva e de aplicação
de métodos e processos, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação
dos órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de curso
do ensino secundário ou equivalente, na área do desenho, incumbindo-lhe, nomeadamente: executar e/
ou compor maquetas, desenhos, mapas, cartas ou gráficos relativos à área de atividade dos serviços a
partir de elementos que lhe são fornecidos e segundo normas técnicas específicas e, bem assim, executa
as correspondentes artes finais; executar trabalhos de pormenorização em projetos de construção civil e
arquitetura; executar desenhos cartográficos de espaços exteriores, dedicados ou não a construção civil
e zonas verdes e, bem assim, de planos de enquadramento urbano-paisagístico; executar desenhos de
plantas de implantação topográfica de espaços exteriores; executar a ampliação e redução de desenhos;
efetuar o cálculo de dimensões, superfícies, volumes e outros fatores não especificados. 
4. A remuneração será a correspondente à posição remuneratória detida pelo candidato na entidade de
origem. 
5. Local de Trabalho: - Área do Município de Serpa – Divisão do Urbanismo e Ordenamento do Território; 
6. Requisitos obrigatórios: 
6.1 Ser detentor de relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado em órgão ou serviço,
ao qual se aplique o artigo 1.º da LTFP – Âmbito de aplicação; 
6.2 Estar em efetividade de funções ou em situação de requalificação profissional, na categoria e
carreira de Assistente Técnico, de acordo com a alínea c), do artigo 92.º, da LTFP; 
6.3 Habilitação Académica – 12º ano, com formação específica de desenhador. 
7. Os/as candidatos/as devem reunir os requisitos referidos até à data limite de apresentação das
respetivas candidaturas. 
8. Formalização das candidaturas: 



As candidaturas devem ser formalizadas através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal de Serpa, remetido por correio registado com aviso de receção para Praça da República, 7830-
389 Serpa ou entregue pessoalmente no Serviço de Atendimento do Município de Serpa, não sendo
exigido modelo normalizado. Este requerimento deverá conter os seguintes elementos: Nome completo,
número e data de validade do documento de identificação civil, data de nascimento, número de
identificação fiscal, endereço postal, contacto telefónico, email do candidato e identificação do
procedimento a que se candidata. 
8.1 A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob pena de exclusão, da seguinte
documentação: 
a) Curriculum Vitae atualizado, detalhado e assinado; 
b) Fotocópia do certificado de habilitações; 
c) Documentos comprovativos das ações de formação profissionais frequentadas, de onde conste a data
de realização e duração das mesmas; 
d) Declaração emitida pelo serviço público de origem, devidamente atualizada (reportada ao prazo
estabelecido para apresentação das candidaturas), da qual conste: - A modalidade da relação jurídica de
emprego público, a descrição das atividades/funções que atualmente executa e desde quando, as
últimas três menções de avaliação de desempenho e a identificação da carreira/categoria em que se
encontra inserido, com a identificação da respetiva remuneração reportada ao nível e posição
remuneratória. 
9. Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato/a, em caso de dúvida sobre a situação que
descreve, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
10. As falsas declarações prestadas pelos/as candidatos/as implicam a sua exclusão,
independentemente do procedimento criminal a que haja lugar, nos termos da lei penal. 
11. Os métodos de seleção, de acordo com o artigo 7.º da Portaria, devem serão aplicados num único
momento à totalidade dos candidatos. 
12. Aos/às candidatos/as que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores, no primeiro método de
seleção, (Avaliação Curricular), não lhes será aplicado o método de avaliação seguinte. 
13. A seleção dos/as candidatos/as será efetuada por Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Profissional
de Seleção (EPS); 

14. A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos/as candidatos/as, ponderando os
elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar. Este método é realizado e valorado,
nos termos da alínea c) do artigo 5.º e n.º 4 do artigo 9.º da Portaria. 
15. A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente, os relacionados com a capacidade de comunicação e de
relacionamento interpessoal. Este método é realizado e valorado, nos termos da alínea a) do artigo 6.º e
n.º 5, do artigo 9.º, da Portaria. 
16. A ordenação final dos/as candidatos/as resulta da média aritmética ponderada das classificações
quantitativas obtidas nos dois métodos de seleção, sendo expressa numa escala de 0 a 20 valores, pela
aplicação da seguinte fórmula:
OF = (AC x 70%) + (EPS x 30%) 
em que:  
OF – Ordenação Final; 
AC – Avaliação Curricular; 
EPS – Entrevista Profissional de Seleção. 
17. Em caso de igualdade de valoração na ordenação final dos candidatos, os critérios de preferência a
adotar serão os previstos no n.º 2 artigo 27.º da Portaria. Caso, ainda, subsista o empate procede-se ao
desempate pela aplicação dos seguintes critérios:  
a) Maior número de anos de experiência profissional em funções idênticas às atribuições, competências
ou atividades do posto de trabalho; 
b) Menor idade; 



c) Maior habilitação literária.. 
18. Composição do júri de seleção do procedimento: 
Presidente: Ana Isabel Palminha Howell Franco , Chefe da Divisão do Urbanismo e Ordenamento do
Território; 
1.º e 2.º vogais efetivos: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe de Divisão e João Predo Silveira São Brás,
Técnico Superior; 
1.º e 2.º vogais suplentes: Ana Luisa dos Santos Malveiro Kunz, Técnica Superior e Sérgio José Grenhas
Pestana, ambos Técnicos Superiores. 
19. As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos
métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final dos métodos são
publicitados no sítio da internet da entidade https://www.cm-serpa.pt e de acordo com o ponto 6 do
artigo 11.º, da Portaria. 
20. Ao abrigo do artigo 22.º da Portaria, terminada a apreciação das candidaturas, os/as candidatos/as
excluídos/as serão notificados/as, por uma das formas previstas no artigo n. 1, do artigo 10.º da
Portaria, para a realização da audiência dos/as interessados/as e nos termos do n.º 1 do artigo 122º do
Código do Procedimento Administrativo. 
21. Os/as candidatos/as admitidos/as serão convocados/as, através de notificação do dia, hora e local
para a realização dos métodos de seleção, nos termos previstos do n.º 3 do artigo 7.º e n.º 3 do artigo
25.º da Portaria, aplicada por analogia.  
22. De acordo com o n. 1 do artigo 25º da Portaria, a publicitação dos resultados obtidos em cada
método de seleção, bem como a lista unitária de ordenação final, são efetuadas através de lista,
ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público das instalações do empregador público e
disponibilizada no seu sítio da Internet, https://www.cm-serpa.pt. 
23. Prazo de validade: - O presente procedimento de mobilidade interna, entre órgão ou serviço, com
possibilidade de mobilidade intercarreiras, é válido de forma análoga ao que se permite nos
procedimentos concursais, ou seja, para, o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para
efeitos do previsto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 30.º da Portaria referida, constitui-se uma reserva de
recrutamento, sempre que a lista de ordenação final, contenha um número de candidatos/as
aprovados/as, superior aos dos postos de trabalho a ocupar, e pelo prazo máximo de 18 meses. 
24. Quota de emprego: Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 03.02, para o preenchimento dos lugares postos a concurso, um/a candidato/a com deficiência
devidamente comprovada, com incapacidade igual ou superior a 60 %, tem preferência em igualdade de
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. De acordo com o mesmo
Diploma, e para efeitos de admissão a concurso, os/as candidatos/as com deficiência devem declarar,
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. 
25. De acordo com o mesmo Diploma, para efeitos de admissão a concurso, no caso através de
mobilidade os/as candidatos/as com deficiência devem declarar, sob compromisso de honra, o respetivo
grau de incapacidade, o tipo deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de
seleção.
26. Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, 01.03, em cumprimento 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. O presente aviso, em conformidade, com o artigo 97-A, da Lei Geral de Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 35/2014, de 20 de junho (na sua versão atualizada), será publicado
na bolsa de emprego público, em www.bep.gov.pt e na página eletrónica do Município de Serpa,
https://www.cm-serpa.pt. 
28. Na tramitação do presente procedimento concursal serão cumpridas as disposições constantes do
RGPD – Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, relativamente ao tratamento de dados pessoais. 
Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se as normas constantes da legislação
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atualmente em vigor. 
Serpa 10 de agosto de 2021. 
O Presidente da Câmara Municipal 

Tomé Alexandre Martins Pires 



Desenvolvimento e apoio técnico
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Pesquisar Resultados (Pesquisa_Resultados.aspx)

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

Formulários
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Objetivos (../SobreBep/Objectivos.aspx)
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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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