Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202001/0605
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Constituição de Reserva de Orgão/Serviço
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Oeiras
Vínculo: CTFP por tempo indeterminado
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: 1.407,45€ (mil quatrocentos e sete euros e quarenta e cinco cêntimos)
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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Exercer as atividades inerentes à carreira e categoria de Técnico Superior, nos
termos do mapa anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
na sua redação atual (doravante designada por LTFP), correspondente ao grau
de complexidade 3, compreendendo as seguintes funções e competências:
Referência A - Departamento de Habitação e Reabilitação Urbana
• Elaboração de estudos e projetos que, devido à sua singularidade, justificam
uma intervenção de caráter específico, bem como o acompanhamento das
respetivas obras (equipamentos desportivos, equipamentos sociais,
equipamentos culturais, equipamentos patrimoniais, restauro de igrejas, edifícios
de habitação jovem, espaços públicos);
• Elaboração e apreciação de projetos de arquitetura de planos de intervenção,
estudos orientadores e de ordenamento territorial nomeadamente nos Centros
Históricos e nas Áreas Urbanas de Génese Ilegal;
• Promoção da qualificação do edificado, edifícios de equipamento, espaços
públicos e infraestruturas;
• Promoção de estudos e projetos que contribuam para a recuperação e
manutenção do património com análise e diagnóstico de patologias e
metodologias de atuação;
• Investigação e pesquisa de documentos que contribuam para os melhores
projetos de recuperação ou construção (os mais adequados);
• Identificação e Elaboração de Estratégia para a valorização dos Elementos
Patrimoniais do Concelho e Núcleos de formação Histórica;
• Estudar e propor medidas emergentes de salvaguarda de bens de valor ou
interesse histórico, nacional ou concelhio, em risco de perda ou deterioração;
• Acompanhamento de obra e gestão financeira, fiscalização, elaboração e
verificação dos autos em obra, assistência técnica à obra, gestão de trabalhos,
erros e omissões, promoção e inauguração da obra;
• Controlo financeiro dos projetos através de plataforma informática;
Caracterização do Posto de Trabalho:
• Acompanhamento e fiscalização das ações em curso;
• Desenvolvimento de um processo de reabilitação integrado, que preconize
ações de intervenção destinadas a potenciar os valores patrimoniais, culturais,
socioeconómicos e ambientais nas áreas a intervir, promovendo a sua
dinamização sociocultural e a coesão das suas populações.
Referência B - Departamento de Obras Municipais
• Elaboração de esquiços vários, soluções rápidas e expeditas;
• Elaboração de estudos e projetos de arquitetura (novos e requalificações),
nomeadamente, edifícios municipais: instalações municipais, escolas, centros de
saúde e equipamentos diversos;
• Elaboração de estudos e projetos relativos à requalificação do espaço público;
• Realização de todas as fases de projeto: programa base, estudos prévios,
projetos base e licenciamento e projetos de execução;
• Coordenação geral dos projetos com a articulação das várias especialidades;
• Coordenação de projetos elaborados por gabinetes externos;
• Acompanhamento e assistência técnica à obra dos projetos elaborados;
• Apoio às unidades orgânicas que lançam e fiscalizam as empreitadas.
Referência C - Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística
• Análise de pedidos de licenciamento e verificação de Comunicações Prévias;
• Controle prévio e sucessivo de operações urbanísticas;
• Fiscalização de obras particulares;
• Atendimento técnico, informação e esclarecimento a Munícipes;
• Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos;
• Conceber, adaptar e aplicar novas metodologias de trabalho, que impliquem a
melhoria contínua dos processos/métodos de trabalho implementados;
• Outras tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas
qualificações.
Requisitos de Admissão
Nomeação definitiva
Nomeação transitória, por tempo determinável
Nomeação transitória, por tempo determinado
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
CTFP a termo resolutivo certo
CTFP a termo resolutivo incerto
Sem Relação Jurídica de Emprego Público
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a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Autorização dos membros do Governo Despachos do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras de 14 e 19 de
Artigo 30.º da LTFP: novembro de 2019
Requisitos de Nacionalidade: Sim
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Arquitetura
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Arquitectura, Artes Plásticas e Design

Arquitectura

Arquitectura

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Oeiras

Largo Marquês de
Pombal

Código Postal

Distrito

Concelho

2784501 OEIRAS

Lisboa

Oeiras

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Título profissional válido para o exercício da profissão de Arquiteto,
nomeadamente a inscrição na respetiva Ordem Profissional.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Câmara Municipal de Oeiras - Largo Marques de Pombal, 2784-501 Oeiras
Contacto: 214408745
Data Publicitação: 2020-01-14
Data Limite: 2020-01-28
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Aviso (extrato) n.º 637/2020, de 14 de janeiro, publicado no Diário da
República, II Série, N.º 9.
Texto Publicado em Jornal Oficial: Referência A - Departamento de Habitação e Reabilitação Urbana a) Despachos
do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, de 14 e 19 de novembro de
2019. b) Constituição de Bolsa de Reservas de Recrutamento – Contrato de
Trabalho por Tempo Indeterminado c) Local de Trabalho: na área de intervenção
do Município de Oeiras. d) O Júri do Procedimento Concursal é composto por:
Presidente – Arq. António Manuel Abreu, Chefe da Divisão de Reabilitação
Urbana; Vogais efetivos: 1º Vogal – Arq.ª Patricia Isabel Fernandes, Chefe da
Divisão de Projetos Especiais; 2º Vogal – Eva Frederico, Técnica Superior da
Divisão de Gestão de Pessoas; Vogais suplentes: 1º Vogal – Dr. Mário Lameiras
Marques, Técnico Superior do Departamento de Habitação e Reabilitação
Urbana; 2º Vogal – Susana Perestrelo Barata, Técnica Superior da Divisão de
Gestão de Pessoas. Em caso de ausência ou impedimento do Presidente do Júri,
este será substituído pelo 1º Vogal. 1. Perfil do candidato: Exercer as atividades
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inerentes à carreira e categoria de Técnico Superior, nos termos do mapa anexo
a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual
(doravante designada por LTFP), correspondente ao grau de complexidade 3,
compreendendo as seguintes funções e competências: Referência A Departamento de Habitação e Reabilitação Urbana • Elaboração de estudos e
projetos que, devido à sua singularidade, justificam uma intervenção de caráter
específico, bem como o acompanhamento das respetivas obras (equipamentos
desportivos, equipamentos sociais, equipamentos culturais, equipamentos
patrimoniais, restauro de igrejas, edifícios de habitação jovem, espaços
públicos); • Elaboração e apreciação de projetos de arquitetura de planos de
intervenção, estudos orientadores e de ordenamento territorial nomeadamente
nos Centros Históricos e nas Áreas Urbanas de Génese Ilegal; • Promoção da
qualificação do edificado, edifícios de equipamento, espaços públicos e
infraestruturas; • Promoção de estudos e projetos que contribuam para a
recuperação e manutenção do património com análise e diagnóstico de
patologias e metodologias de atuação; • Investigação e pesquisa de documentos
que contribuam para os melhores projetos de recuperação ou construção (os
mais adequados); • Identificação e Elaboração de Estratégia para a valorização
dos Elementos Patrimoniais do Concelho e Núcleos de formação Histórica; •
Estudar e propor medidas emergentes de salvaguarda de bens de valor ou
interesse histórico, nacional ou concelhio, em risco de perda ou deterioração; •
Acompanhamento de obra e gestão financeira, fiscalização, elaboração e
verificação dos autos em obra, assistência técnica à obra, gestão de trabalhos,
erros e omissões, promoção e inauguração da obra; • Controlo financeiro dos
projetos através de plataforma informática; • Acompanhamento e fiscalização
das ações em curso; • Desenvolvimento de um processo de reabilitação
integrado, que preconize ações de intervenção destinadas a potenciar os valores
patrimoniais, culturais, socioeconómicos e ambientais nas áreas a intervir,
promovendo a sua dinamização sociocultural e a coesão das suas populações. 2.
Requisitos obrigatórios de admissão (eliminatórios): Os candidatos deverão
cumprir, rigorosamente e cumulativamente, os requisitos gerais e específicos até
à data limite para apresentação das candidaturas, sob pena de exclusão,
previstos no artigo 17.º da LTFP. A saber: a) Nacionalidade Portuguesa, quando
não dispensada pela Constituição, convenção especial 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 a desempenhar; d) Robustez
física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; e) Cumprimento
das leis de vacinação obrigatória. Não podem ser admitidos candidatos
cumulativamente integrados na carreira, titulares da categoria e que executem a
atividade caraterizadora dos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o
procedimento e que, não se encontrando em mobilidade interna, exerçam
funções no próprio órgão ou serviço. 3. Nível habilitacional exigido: ?
Licenciatura em Arquitetura ? Título profissional válido para o exercício da
profissão de Arquiteto, nomeadamente a inscrição na respetiva Ordem
Profissional. ? Não será admitida a substituição do nível habilitacional exigido por
formação ou experiência profissional. 4. Métodos de Seleção 4.1. Seguidamente,
e passando à definição dos parâmetros de avaliação e respetiva ponderação dos
métodos de seleção, foi aprovado, ao abrigo do disposto no artigo 5.º e artigo
6.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril (doravante designada por
“Portaria”) e do artigo 36.º da LTFP, adotar e aplicar aos candidatos, os
seguintes métodos obrigatórios e facultativos ou complementares: Obrigatórios:
a) Prova de Conhecimentos: ponderação de 45%; b) Avaliação Psicológica:
ponderação de 25%. Facultativos ou Complementares: a) Entrevista Profissional
de Seleção: ponderação de 30%. A Valoração Final (VF) será expressa pela
média ponderada das classificações dos diversos métodos de seleção, numa
escala de 0 a 20 valores, efetuada de acordo com a seguinte expressão: VF = PC
(45%) + AP (25%) + EPS (30%) Em que: VF = Valoração Final PC = Prova de
Conhecimentos AP = Avaliação Psicológica EPS = Entrevista Profissional de
Seleção. Os métodos de seleção supra identificados destinam-se aos seguintes
candidatos: ? Não se encontrando a cumprir ou a executar a atribuição,
competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja
ocupação o procedimento foi publicitado; ? Encontrando-se em situação de
requalificação, não tenham estado, imediatamente antes, a desempenhar a
atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para
cuja ocupação o procedimento foi publicitado. 4.1.1. A Prova de Conhecimentos
visa avaliar os conhecimentos académicos, conhecimentos profissionais e
competências técnicas necessárias ao exercício de determinada função, tendo o
Júri deliberado, que a mesma será teórica, de forma escrita e constituída pelas
provas de conhecimentos gerais e específicos, com a duração total de 90
minutos, sem consulta, a realizar em data e local a comunicar oportunamente,
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valorada, mediante a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até
às centésimas. A prova de conhecimentos gerais é composta por 10 perguntas
fechadas de escolha múltipla, sem consulta, abordando as seguintes temáticas: ?
Regulamento Orgânico dos Serviços do Município de Oeiras; ? Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas: ? Quadro de competências, assim como o regime
jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias; ? Código
do Procedimento Administrativo Bibliografia recomendada (prova de
conhecimentos gerais): • Despacho n.º 4798/2018, de 15 de maio; • Lei n.º
35/2014, de 20 de junho, que aprova da Lei do trabalho em Funções Públicas,
na sua redação atual. • Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro; • Decreto-Lei nº 4/2015, de
7 de janeiro, na sua redação atual - Parte III - do Procedimento Administrativo artºs 53º a 134º; A prova de conhecimentos específicos (Tema 2) será
constituída por: a) 10 perguntas de resposta fechada e escolha múltipla, com
cotação individual de 1 valor; b) 2 perguntas de resposta aberta, sendo atribuída
a cada uma a cotação máxima de 15 valores; A prova será classificada numa
escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, de acordo com a
fórmula que a seguir se indica: PC específica = (QEM + QD)/2 Em que: PC
específica = Prova de Conhecimentos QEM = Somatório das cotações obtidas
com as Questões de Escolha Múltipla QD = Somatório das cotações obtidas com
aa Questões de Desenvolvimento Em ambos os casos as perguntas incidirão
sobre conteúdos de natureza genérica e específica, diretamente relacionados
com as exigências da função. Tendo o Júri deliberado quanto à consulta da
legislação que esta se restringe apenas à legislação publicada em Diário da
República, não sendo permitido o uso de anotações, nem será permitido o uso
de equipamentos informáticos ou eletrónicos (e.g. computador, Tablet,
telemóvel, etc). Bibliografia (prova de conhecimentos específicos): • Portaria
n.º701-H/2008, de 29 de julho – Instruções para a elaboração de projetos e
obras; • Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem
público, via pública e edifícios habitacionais - Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de
agosto, na sua redação atual; • Regulamento Geral das Edificações Urbanas
(RGEU) - Decreto-Lei n.º 38 382/1951, de 7 de agosto, na sua redação atual; •
Lei n.º 70/2015 (Quinta alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro) - Processo
de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal; • Decreto Regulamentar
5/2019 de 27 de Setembro - Procede à fixação dos conceitos técnicos
atualizados nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo • Regime
aplicável às operações de reabilitação de edifícios ou de frações autónomas Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, na sua redação atual; • Lei 107/2001
de 8 de Setembro – Lei de bases da política e do regime de proteção e
valorização do Património Cultural; • Decreto-Lei 140/2009 de 15 de Junho –
Aprova o regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras ou outras
intervenções sobre bens culturais móveis e imóveis classificados ou em vias de
classificação de interesse nacional, de interesse público ou de interesse
municipal; • Regulamento do Plano Diretor Municipal do Concelho de Oeiras; •
Código dos Contratos Públicos - Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na
sua redação atual, Decreto-Lei no 111-B/2017, de 31 de agosto, posteriormente
corrigido pela Declaração de Retificação no 36-A/2017, de 30 de outubro, que
por sua vez também foi corrigida pela Declaração de Retificação no 42/2017, de
30 de novembro; • Regime Jurídico da Edificação e da Urbanização - Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual; • Procedimento de
classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico
das zonas de protecção e do plano de pormenor de salvaguarda - Decreto-Lei
309/2009, de 23 de outubro. A prova de conhecimentos gerais terá a duração
máxima de 30 minutos e a prova de conhecimentos específicos terá a duração
máxima de 60 minutos, podendo ser alargada, até 90 minutos, para os
candidatos com incapacidade comprovada que solicitarem condições especiais
para a sua realização;” A Classificação final da Prova de Conhecimentos resultará
da aplicação da seguinte fórmula: PC = PCG (25%) + PCE (75%) Em que: • PC
= Prova de Conhecimentos • PCG = Prova de Conhecimentos Gerais • PCE =
Prova de Conhecimentos Específicos 4.1.2. A Avaliação Psicológica, visando
avaliar aptidões, características de personalidade e competências dos candidatos
e estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a
ocupar, será efetuada por entidade externa competente para este efeito e
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, a Avaliação Psicológica será classificada 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. 4.1.3. A Entrevista Profissional de Seleção, visa avaliar a experiência
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado. Será classificada através dos
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níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos
quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4
valores, e versará sobre os seguintes aspetos: o Experiência profissional na área
a recrutar - Conjunto de saberes, informação técnica e experiência profissional,
essenciais ao adequado desempenho das funções. o Capacidade de comunicação
- Capacidade de se expressar com clareza e precisão, ser assertivo na exposição
e defesa das suas ideias em grupo e demonstrar respeito e consideração pelas
ideias dos outros. o Relacionamento interpessoal - Capacidade para interagir de
forma adequada com pessoas com diferentes características e em contextos
sociais e profissionais distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento
e gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada. o Pro-atividade
- Age proactivamente no sentido de antecipar e explorar uma oportunidade ou
resolver um problema ou obstáculo. Toma iniciativas que contribuem para
melhorar resultados e ultrapassar os objetivos definidos. Atua com sentido de
urgência e pragmatismo na resolução de problemas. o Otimização de Recursos Capacidade para utilizar os recursos e instrumentos de trabalho de forma eficaz
e eficiente de modo a reduzir custos e aumentar a produtividade. 4.2. Caso
surjam candidatos: ? Encontrando-se a cumprir ou a executar a atribuição,
competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja
ocupação o procedimento foi publicitado; ? Encontrando-se em situação de
requalificação e que, imediatamente antes, tenham desempenhado a atribuição,
competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja
ocupação o procedimento foi publicitado, os métodos de seleção consistirão em:
Obrigatórios: a) Avaliação curricular: ponderação de 45%; b) Entrevista de
Avaliação de Competências: ponderação de 25%. Facultativos ou
Complementares: a) Entrevista Profissional de Seleção: ponderação de 30%.
Nota: Os candidatos anteriormente referidos podem optar, por escrito, pela
aplicação dos métodos de seleção obrigatórios “prova de conhecimentos” e
“avaliação psicológica”. A Valoração Final (VF) será expressa pela média
ponderada das classificações dos diversos métodos de seleção, numa escala de 0
a 20 valores, efetuada de acordo com a seguinte expressão: VF = AC (45%) +
EAC (25%) + EPS (30%) VF = Valoração Final AC = Avaliação Curricular EAC =
Entrevista de Avaliação de Competências EPS = Entrevista Profissional de
Seleção 4.2.1. A Avaliação Curricular 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 do desempenho obtida, será expressa numa escala de 0 a
20 valores, com valoração até as centésimas, sendo a classificação obtida
através de média aritmética simples das classificações dos elementos a avaliar.
Para a valoração da Avaliação Curricular o Júri adotará a seguinte fórmula: AC =
(HA + FP + 2EP + AD)/5 HA= Habilitações Académicas (certificados pelas
entidades competentes); FP= Formação Profissional (considerando-se as áreas
de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as
competências necessárias ao exercício da função); EP= Experiência Profissional
(com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e
o grau de complexidade das mesmas); AD= Avaliação de Desempenho (relativa
aos três últimos ciclos de avaliação, em que o candidato cumpriu ou executou
atribuição, competência ou atividade idênticas à do posto de trabalho a ocupar).
2 = Ponderação 4.2.1.1. Para a valoração das Habilitações Académicas, o Júri
deliberou adotar e valorar os critérios definidos e requisitos de estabelecidos no
regime de acesso e de exercício das profissões de Técnico Superior de
Segurança no Trabalho delineados no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 42/2012 de
28 de agosto: a. Possuir doutoramento, mestrado ou licenciatura que se situe na
área da segurança do trabalho reconhecido pelo membro do Governo
responsável pela área da educação, desde que o comunique à entidade
certificadora – 20 valores; b. Possuir outra licenciatura ou bacharelato e
frequência com aproveitamento de curso de formação inicial de técnico superior
de segurança do trabalho ministrado por entidade certificada - 18 valores.
4.2.1.2. Para a valoração da Formação Profissional, o Júri deliberou, ponderar as
ações de formação adquiridas, congressos, colóquios e seminários frequentados,
nos últimos cinco anos e até à data de abertura do presente procedimento. a)
Igual ou superior a 35 horas de formação
……………………………………………………………20 valores; b) Igual ou superior a 22
e inferior a 35 horas de formação ………………………………………16 valores; c)
Igual ou superior a 7 horas e inferior a 22 horas de formação
…………………………...…12 valores; d) Igual ou superior a 1 hora e inferior a 7
horas de formação ……………………………………8 valores; e) Sem participação em
ações de formação…………………………………………………………………4 valores.
Serão contabilizadas enquanto ações adequadas e diretamente relevantes para o
desempenho das funções, as realizadas na área específica do posto de trabalho
para a qual é aberto o presente procedimento. Sempre que o documento
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comprovativo da frequência de determinada ação de formação não refira a
respetiva carga horária, considerar-se-ão as seguintes correspondências: • Um
dia – 6 horas • Uma semana – 30 horas • Um mês – 120 horas 4.2.1.3. Para a
valoração da Experiência Profissional, o Júri deliberou valorizar o desempenho
efetivo de funções na área para a qual é aberto o presente procedimento, de
acordo com a aplicação do seguinte critério: a) Experiência > 15 anos
………………………………………………………………………………..……… 20 valores; b)
Experiência > 10 anos = a 15 anos ...…………………………………………….
…………………….. 16 valores; c) Experiência > 5 anos e = 10 anos .
…………………………………..………………………………….. 12 valores; d) Experiência =
1 ano e = 5 anos …………………………………………………………………………….. 8
valores; e) Experiência < 1 ano
………………………………………………………………………………………..……… 4 valores.
4.2.1.4. Para a valoração da Avaliação de Desempenho, considerando que a
mesma passou a ter carácter bienal, nos termos do artigo 49.º da Lei n.º 66B/2012, de 31/12, o júri deliberou, por unanimidade, que a avaliação de
desempenho se reporta ao último período avaliativo. De acordo com as menções
previstas para o Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração
Pública/ponderação curricular, o fator AD é calculado da seguinte forma: Excelente – 20 valores; - Relevante – 16 valores; - Adequado – 12 valores; Inadequado – 8 valores. Caso se verifique a não existência de avaliação, ou
avaliação de acordo com outro diploma legal em algum dos anos, será
considerado com 12 valores. 4.2.2. A Entrevista de Avaliação de Competências
visa obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre
comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências
consideradas essenciais para o exercício da função. Será classificada 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. O júri deliberou, por unanimidade, que, das competências identificadas
no Catálogo de Competências do Município de Oeiras para a área funcional em
causa, serão objeto de avaliação as seguintes: o Planeamento e Organização Capacidade para programar, organizar e controlar a sua atividade e projetos
variados, definindo objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades;
o Análise da Informação e Sentido Crítico – Capacidade para identificar,
interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e
com sentido crítico; o Trabalho de Equipa e Cooperação - Capacidade para se
integrar em equipas de trabalho de constituição variada e gerar sinergias através
de participação ativa. 4.3. Os candidatos referidos no anterior ponto 4.2. podem
afastar a aplicação dos métodos de seleção Avaliação Curricular e Entrevista de
Avaliação de Competências, devendo fazer expressamente essa opção por
escrito no ponto 6 do Formulário Tipo de Candidatura, caso em que se aplicará,
em substituição, os métodos de seleção Prova de Conhecimentos e Avaliação
Psicológica. 5. Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, considerando-se
excluído do procedimento o candidato que obtiver uma valoração inferior a 9,5
valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase
seguinte, nos termos do n.ºs 9 e 10 do artigo 9.º da Portaria. 6. A falta de
comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à
desistência do procedimento concursal, considerando-se automaticamente
excluídos. 7. A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada na
página eletrónica do Município e em local visível e público da entidade
empregadora. 8. Para efeitos de ordenação final dos candidatos que foram
aprovados pela aplicação dos métodos de seleção, o Júri aplicará as fórmulas e
critérios de valoração mencionados no ponto 4. Em situações de igualdade de
valoração, aplica-se o disposto no artigo 27.º da Portaria. Prevalecendo a
situação de empate, aplicar-se-ão os seguintes fatores de desempate: Prova de
Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de Seleção, dos
candidatos abrangidos por esse método de seleção: ? Nota obtida na Prova de
Conhecimentos Específica; ? Nota obtida na Entrevista Profissional de Seleção
nos parâmetros “Experiência profissional na área a recrutar”, “Pro-atividade” e
“Otimização de Recursos”. Avaliação Curricular, Entrevista de Avaliação de
Competências e Entrevista Profissional de Seleção, dos candidatos abrangidos
por esse método de seleção: ? Nota quantitativa obtida na Avaliação Curricular
no parâmetro “Experiência Profissional”; ? Nota obtida na Entrevista de Avaliação
de Competências nos parâmetros “Planeamento e Organização”, “Análise da
Informação e Sentido Crítico” e “Trabalho de Equipa e Cooperação”; ? Nota
obtida na Entrevista Profissional de Seleção nos parâmetros “Experiência
profissional na área a recrutar”, “Pro-atividade” e “Otimização de Recursos”. Em
situações de igualdade de classificação final, no momento da constituição da
reserva, e sem prejuízo do previsto no citado no n.º 2 do art.º 27 da Portaria,
sendo observados, ainda, os seguintes critérios, por ordem decrescente: c) Maior
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grau de habilitação; d) Média final do nível habilitacional detido; e) Não ser
detentor de vínculo de emprego público por tempo indeterminado. 9. De acordo
com o preceituado no artigo 22.º da Portaria, os candidatos serão notificados
para a realização da audiência prévia, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, devendo para o efeito preencher o formulário-tipo, de utilização
obrigatória, disponível na página eletrónica www.cm-oeiras.pt. 10. Nos termos
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, a quota a preencher
por candidatos com deficiência, cujo grau de incapacidade for igual ou superior a
60%, será fixada de acordo com os postos de trabalho que vierem a ser
ocupados com recurso a esta reserva de recrutamento. 10.1. Nos termos do
disposto do artigo 14. º do n. º2 alínea f) da Portaria compete ao júri verificar a
capacidade dos candidatos com deficiência para exercerem a função inerente
aos postos de trabalho nos termos da legislação em vigor. 11. A candidatura
deverá ser apresentada mediante preenchimento do modelo de formulário de
candidatura, de utilização obrigatória, disponível na Divisão de Gestão de
Pessoas ou em www.cm -oeiras.pt, acompanhada, sob pena de exclusão, de
Curriculum Vitae (Modelo europeu de utilização obrigatória disponível em
www.cm-oeiras.pt) e de fotocópia do certificado de habilitações (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), fotocópia do Título
Profissional válido para o exercício da profissão de Arquiteto, nomeadamente a
inscrição na respetiva Ordem Profissional, comprovativo das ações de formação
frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho;
assim como declaração emitida pelo serviço. 11.1. Quanto á declaração emitida
pelo serviço mencionada no ponto anterior nesta deverá constar o serviço a que
o candidato pertence, devidamente autenticada e atualizada, da qual conste a
modalidade de relação jurídica de emprego público que detém, o conteúdo
funcional do posto de trabalho ou as atividades que se encontre a exercer, a
antiguidade na carreira e no exercício de funções e a avaliação de desempenho
(quantitativa e qualitativa) obtida nos biénios 2013/2014, 2015/2016 e
2017/2018 ou a declaração de inexistência, bem como a indicação da posição
remuneratória de que seja detentor. 11.2 A apresentação de documento falso
determina a participação à entidade competente para efeitos de procedimento
disciplinar e, ou, penal. 12. Mais deliberou o Júri, por unanimidade, que, nos
termos da alínea a) do n.º 8 do artigo 20.º da Portaria, a falta de entrega de
qualquer um dos documentos que deverão acompanhar a candidatura
determinará a exclusão do procedimento concursal. 13. A candidatura poderá ser
entregue pessoalmente na Balcão de Atendimento dos Paços do Concelho da
Câmara Municipal de Oeiras, em dias úteis, entre as 9h00 e as 17h30, ou
remetida por correio através de carta registada com aviso de receção, para a
Câmara Municipal de Oeiras, Largo Marquês de Pombal, 2784-501 Oeiras, até à
data limite fixada na publicação respetiva, na Bolsa de Emprego Público (BEP).
Na apresentação da candidatura através de correio registado com aviso de
receção atende -se à data do respetivo registo. 13.1. A apresentação da
candidatura terá de ser apresentada de acordo com o aqui previsto, sob pena de
não ser considerada. Referência A - Departamento de Habitação e Reabilitação
Urbana a) Despachos do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, de 14 e
19 de novembro de 2019. b) Constituição de Bolsa de Reservas de
Recrutamento – Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado c) Local de
Trabalho: na área de intervenção do Município de Oeiras. d) O Júri do
Procedimento Concursal é composto por: Presidente – Eng. Rui Manuel Neves,
Chefe da Divisão Estudos e Projetos; 1º Vogal Efetivo – Arq.ª Graça Sá Dantas,
Técnica Superior do Departamento de Obras Municipais; 2º Vogal – Eva
Frederico, Técnica Superior da Divisão de Gestão de Pessoas; Vogais suplentes:
1º Vogal – Arq. Carlos Madeira Simões, Técnico Superior da Divisão Estudos e
Projetos; 2º Vogal – Susana Perestrelo Barata, Técnica Superior da Divisão de
Gestão de Pessoas. Em caso de ausência ou impedimento do Presidente do Júri,
este será substituído pelo 1º Vogal. 1. Perfil do candidato: Exercer as atividades
inerentes à carreira e categoria de Técnico Superior, nos termos do mapa anexo
a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual
(doravante designada por LTFP), correspondente ao grau de complexidade 3,
compreendendo as seguintes funções e competências: Referência B Departamento de Obras Municipais • Elaboração de esquiços vários, soluções
rápidas e expeditas; • Elaboração de estudos e projetos de arquitetura (novos e
requalificações), nomeadamente, edifícios municipais: instalações municipais,
escolas, centros de saúde e equipamentos diversos; • Elaboração de estudos e
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projetos relativos à requalificação do espaço público; • Realização de todas as
fases de projeto: programa base, estudos prévios, projetos base e licenciamento
e projetos de execução; • Coordenação geral dos projetos com a articulação das
várias especialidades; • Coordenação de projetos elaborados por gabinetes
externos; • Acompanhamento e assistência técnica à obra dos projetos
elaborados; • Apoio às unidades orgânicas que lançam e fiscalizam as
empreitadas. 2. Requisitos obrigatórios de admissão (eliminatórios): Os
candidatos deverão cumprir, rigorosamente e cumulativamente, os requisitos
gerais e específicos até à data limite para apresentação das candidaturas, sob
pena de exclusão, previstos no artigo 17.º da LTFP. A saber: a) Nacionalidade
Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção especial 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 a
desempenhar; d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções; e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. Não podem ser
admitidos candidatos cumulativamente integrados na carreira, titulares da
categoria e que executem a atividade caraterizadora dos postos de trabalho para
cuja ocupação se publicita o procedimento e que, não se encontrando em
mobilidade interna, exerçam funções no próprio órgão ou serviço. 3. Nível
habilitacional exigido: ? Licenciatura em Arquitetura ? Título profissional válido
para o exercício da profissão de Arquiteto, nomeadamente a inscrição na
respetiva Ordem Profissional. ? Não será admitida a substituição do nível
habilitacional exigido por formação ou experiência profissional. 4. Métodos de
Seleção 4.1. Seguidamente, e passando à definição dos parâmetros de avaliação
e respetiva ponderação dos métodos de seleção, foi aprovado, ao abrigo do
disposto no artigo 5.º e artigo 6.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril
(doravante designada por “Portaria”) e do artigo 36.º da LTFP, adotar e aplicar
aos candidatos, os seguintes métodos obrigatórios e facultativos ou
complementares: Obrigatórios: a) Prova de Conhecimentos: ponderação de
45%; b) Avaliação Psicológica: ponderação de 25%. Facultativos ou
Complementares: a) Entrevista Profissional de Seleção: ponderação de 30%. A
Valoração Final (VF) será expressa pela média ponderada das classificações dos
diversos métodos de seleção, numa escala de 0 a 20 valores, efetuada de acordo
com a seguinte expressão: VF = PC (45%) + AP (25%) + EPS (30%) Em que:
VF = Valoração Final PC = Prova de Conhecimentos AP = Avaliação Psicológica
EPS = Entrevista Profissional de Seleção. Os métodos de seleção supra
identificados destinam-se aos seguintes candidatos: ? Não se encontrando a
cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadora do
posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado; ?
Encontrando-se em situação de requalificação, não tenham estado,
imediatamente antes, a desempenhar a atribuição, competência ou atividade
caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi
publicitado. 4.1.1. A Prova de Conhecimentos visa avaliar os conhecimentos
académicos, conhecimentos profissionais e competências técnicas necessárias ao
exercício de determinada função, tendo o Júri deliberado, que a mesma terá
formato escrito e desenhado e será constituída pelas provas de conhecimentos
gerais e específicos, com a duração total de 150 minutos, a realizar em data e
local a comunicar oportunamente, valorada, mediante a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se a valoração até às centésimas. A prova de conhecimentos
gerais é composta por 10 perguntas fechadas de escolha múltipla, sem consulta,
abordando as seguintes temáticas: ? Regulamento Orgânico dos Serviços do
Município de Oeiras; ? Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas: ? Quadro de
competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos
municípios e das freguesias; ? Código do Procedimento Administrativo
Bibliografia recomendada (prova de conhecimentos gerais): • Despacho n.º
4798/2018, de 15 de maio; • Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova da
Lei do trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual. • Lei nº 169/99, de
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro; •
Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual; A prova de
conhecimentos específicos (Tema 2) é composta por 6 perguntas de resposta
fechada, 2 perguntas de resposta aberta e dados para a elaboração de um miniprojeto. Será permitida consulta, e incidirá sobre conteúdos de natureza genérica
e específica, diretamente relacionados com as exigências da função. Tendo o Júri
deliberado quanto à consulta da legislação que esta se restringe apenas à
legislação publicada em Diário da República, e não será permitido o uso de
equipamentos informáticos ou eletrónicos (e.g. computador, Tablet, telemóvel,
etc). Bibliografia recomendada (prova de conhecimentos específicos): • Portaria
n.º701-H/2008, de 29 de julho – Instruções para a elaboração de projetos e
obras; • Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem
público, via pública e edifícios habitacionais - Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de
agosto, na sua redação atual; • Regulamento Geral das Edificações Urbanas
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(RGEU) - Decreto-Lei n.º 38 382/1951, de 7 de agosto, na sua redação atual; •
Regulamento do Plano Diretor Municipal do Concelho de Oeiras; • Código dos
Contratos Públicos - Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação
atual; A prova de conhecimentos gerais terá a duração máxima de 30 minutos e
a prova de conhecimentos específicos terá a duração máxima de 120 minutos. A
Classificação final da Prova de Conhecimentos resultará da aplicação da seguinte
fórmula: PC = PCG (25%)+ PCE(75%) Em que: • PC = Prova de Conhecimentos
• PCG = Prova de Conhecimentos Gerais • PCE = Prova de Conhecimentos
Específicos 4.1.2. A Avaliação Psicológica, visando avaliar aptidões,
características de personalidade e competências dos candidatos e estabelecer
um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, será
efetuada por entidade externa competente para este efeito e 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,
a Avaliação Psicológica será classificada 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. 4.1.3. A Entrevista
Profissional de Seleção, visa avaliar a experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o
entrevistador e o entrevistado. Será classificada 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, e versará sobre os
seguintes aspetos: o Experiência profissional na área a recrutar - Conjunto de
saberes, informação técnica e experiência profissional, essenciais ao adequado
desempenho das funções. o Capacidade de comunicação - Capacidade de se
expressar com clareza e precisão, ser assertivo na exposição e defesa das suas
ideias em grupo e demonstrar respeito e consideração pelas ideias dos outros. o
Relacionamento interpessoal - Capacidade para interagir de forma adequada
com pessoas com diferentes características e em contextos sociais e profissionais
distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as
dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada. o Pro-atividade - Age
proactivamente no sentido de antecipar e explorar uma oportunidade ou resolver
um problema ou obstáculo. Toma iniciativas que contribuem para melhorar
resultados e ultrapassar os objetivos definidos. Atua com sentido de urgência e
pragmatismo na resolução de problemas. o Otimização de Recursos Capacidade para utilizar os recursos e instrumentos de trabalho de forma eficaz
e eficiente de modo a reduzir custos e aumentar a produtividade. A Classificação
final da Entrevista Profissional de Seleção resultará da aplicação da seguinte
fórmula: EPS = EPAR (40%) + CC (15%) + RI (15%) + PA (15%) + OR (15%)
Em que: • EPS = Entrevista Profissional de Seleção • EPAR = Experiência
profissional na área a recrutar • CC = Capacidade de comunicação • RI =
Relacionamento interpessoal • PA = Pro-atividade • OR= Otimização de
Recursos 4.2. Caso surjam candidatos: ? Encontrando-se a cumprir ou a
executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto de
trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado; ? Encontrando-se
em situação de requalificação e que, imediatamente antes, tenham
desempenhado a atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto
de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado, os métodos de
seleção consistirão em: Obrigatórios: a) Avaliação curricular: ponderação de
45%; b) Entrevista de Avaliação de Competências: ponderação de 25%.
Facultativos ou Complementares: a) Entrevista Profissional de Seleção:
ponderação de 30%. Nota: Os candidatos anteriormente referidos podem optar,
por escrito, pela aplicação dos métodos de seleção obrigatórios “prova de
conhecimentos” e “avaliação psicológica”. A Valoração Final (VF) será expressa
pela média ponderada das classificações dos diversos métodos de seleção, numa
escala de 0 a 20 valores, efetuada de acordo com a seguinte expressão: VF =
AC (45%) + EAC (25%) + EPS (30%) VF = Valoração Final AC = Avaliação
Curricular EAC = Entrevista de Avaliação de Competências EPS = Entrevista
Profissional de Seleção 4.2.1. A Avaliação Curricular 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 do desempenho obtida, será
expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até as centésimas,
sendo a classificação obtida através de média aritmética simples das
classificações dos elementos a avaliar. Para a valoração da Avaliação Curricular o
Júri adotará a seguinte fórmula: AC = HA (20% ) + FP (10%) + EP (50%) + AD
(20%) HA= Habilitações Académicas (certificados pelas entidades competentes);
FP= Formação Profissional (considerando-se as áreas de formação e
aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as competências
necessárias ao exercício da função); EP= Experiência Profissional (com incidência
sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de
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complexidade das mesmas); AD= Avaliação de Desempenho (relativa aos três
últimos ciclos de avaliação, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição,
competência ou atividade idênticas à do posto de trabalho a ocupar). 4.2.1.1.
Para a valoração das Habilitações Académicas, o Júri deliberou adotar e valorar
os critérios definidos e requisitos de estabelecidos no regime de acesso e de
exercício das profissões de Técnico Superior de Segurança no Trabalho
delineados no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 42/2012 de 28 de agosto: a. Possuir
doutoramento, mestrado ou licenciatura que se situe na área da segurança do
trabalho reconhecido pelo membro do Governo responsável pela área da
educação, desde que o comunique à entidade certificadora – 20 valores; b.
Possuir outra licenciatura ou bacharelato e frequência com aproveitamento de
curso de formação inicial de técnico superior de segurança do trabalho
ministrado por entidade certificada - 18 valores. 4.2.1.2. Para a valoração da
Formação Profissional, o Júri deliberou, ponderar as ações de formação
adquiridas, congressos, colóquios e seminários frequentados, nos últimos cinco
anos e até à data de abertura do presente procedimento. a) Igual ou superior a
35 horas de formação ……………………………………………………………20 valores; b)
Igual ou superior a 22 e inferior a 35 horas de formação
………………………………………16 valores; c) Igual ou superior a 7 horas e inferior a
22 horas de formação …………………………...…12 valores; d) Igual ou superior a 1
hora e inferior a 7 horas de formação ……………………………………8 valores; e)
Sem participação em ações de
formação…………………………………………………………………4 valores. Serão
contabilizadas enquanto ações adequadas e diretamente relevantes para o
desempenho das funções, as realizadas na área específica do posto de trabalho
para a qual é aberto o presente procedimento. Sempre que o documento
comprovativo da frequência de determinada ação de formação não refira a
respetiva carga horária, considerar-se-ão as seguintes correspondências: • Um
dia – 6 horas • Uma semana – 30 horas • Um mês – 120 horas 4.2.1.3. Para a
valoração da Experiência Profissional, o Júri deliberou valorizar o desempenho
efetivo de funções na área para a qual é aberto o presente procedimento, de
acordo com a aplicação do seguinte critério: a) Experiência > 15 anos
………………………………………………………………………………..……… 20 valores; b)
Experiência > 10 anos = a 15 anos ...…………………………………………….
…………………….. 16 valores; c) Experiência > 5 anos e = 10 anos .
…………………………………..………………………………….. 12 valores; d) Experiência =
1 ano e = 5 anos …………………………………………………………………………….. 8
valores; e) Experiência < 1 ano
………………………………………………………………………………………..……… 4 valores.
4.2.1.4. Para a valoração da Avaliação de Desempenho, considerando que a
mesma passou a ter carácter bienal, nos termos do artigo 49.º da Lei n.º 66B/2012, de 31/12, o júri deliberou, por unanimidade, que a avaliação de
desempenho se reporta ao último período avaliativo. De acordo com as menções
previstas para o Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração
Pública/ponderação curricular, o fator AD é calculado da seguinte forma: Excelente – 20 valores; - Relevante – 16 valores; - Adequado – 12 valores; Inadequado – 8 valores. Caso se verifique a não existência de avaliação, ou
avaliação de acordo com outro diploma legal em algum dos anos, será
considerado com 12 valores. 4.2.2. A Entrevista de Avaliação de Competências
visa obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre
comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências
consideradas essenciais para o exercício da função. Será classificada 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. O júri deliberou, por unanimidade, que, das competências identificadas
no Catálogo de Competências do Município de Oeiras para a área funcional em
causa, serão objeto de avaliação as seguintes: o Planeamento e Organização Capacidade para programar, organizar e controlar a sua atividade e projetos
variados, definindo objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades;
o Análise da Informação e Sentido Crítico – Capacidade para identificar,
interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e
com sentido crítico; o Trabalho de Equipa e Cooperação - Capacidade para se
integrar em equipas de trabalho de constituição variada e gerar sinergias através
de participação ativa. 4.3. Os candidatos referidos no anterior ponto 4.2. podem
afastar a aplicação dos métodos de seleção Avaliação Curricular e Entrevista de
Avaliação de Competências, devendo fazer expressamente essa opção por
escrito no ponto 6 do Formulário Tipo de Candidatura, caso em que se aplicará,
em substituição, os métodos de seleção Prova de Conhecimentos e Avaliação
Psicológica. 5. Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, considerando-se
excluído do procedimento o candidato que obtiver uma valoração inferior a 9,5
valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase
11

seguinte, nos termos do n.ºs 9 e 10 do artigo 9.º da Portaria. 6. A falta de
comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à
desistência do procedimento concursal, considerando-se automaticamente
excluídos. 7. A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada na
página eletrónica do Município e em local visível e público da entidade
empregadora. 8. Para efeitos de ordenação final dos candidatos que foram
aprovados pela aplicação dos métodos de seleção, o Júri aplicará as fórmulas e
critérios de valoração mencionados no ponto 4. Em situações de igualdade de
valoração, aplica-se o disposto no artigo 27.º da Portaria. Prevalecendo a
situação de empate, aplicar-se-ão os seguintes fatores de desempate: Prova de
Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de Seleção, dos
candidatos abrangidos por esse método de seleção: ? Nota obtida na Prova de
Conhecimentos Específica; ? Nota obtida na Entrevista Profissional de Seleção
nos parâmetros “Experiência profissional na área a recrutar”, “Pro-atividade” e
“Otimização de Recursos”. Avaliação Curricular, Entrevista de Avaliação de
Competências e Entrevista Profissional de Seleção, dos candidatos abrangidos
por esse método de seleção: ? Nota quantitativa obtida na Avaliação Curricular
no parâmetro “Experiência Profissional”; ? Nota obtida na Entrevista de Avaliação
de Competências nos parâmetros “Planeamento e Organização”, “Análise da
Informação e Sentido Crítico” e “Trabalho de Equipa e Cooperação”; ? Nota
obtida na Entrevista Profissional de Seleção nos parâmetros “Experiência
profissional na área a recrutar”, “Pro-atividade” e “Otimização de Recursos”. Em
situações de igualdade de classificação final, no momento da constituição da
reserva, e sem prejuízo do previsto no citado no n.º 2 do art.º 27 da Portaria,
sendo observados, ainda, os seguintes critérios, por ordem decrescente: a)
Maior grau de habilitação; b) Média final do nível habilitacional detido; c) Não ser
detentor de vínculo de emprego público por tempo indeterminado. 9. De acordo
com o preceituado no artigo 22.º da Portaria, os candidatos serão notificados
para a realização da audiência prévia, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, devendo para o efeito preencher o formulário-tipo, de utilização
obrigatória, disponível na página eletrónica www.cm-oeiras.pt. 10. Nos termos
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, a quota a preencher
por candidatos com deficiência, cujo grau de incapacidade for igual ou superior a
60%, será fixada de acordo com os postos de trabalho que vierem a ser
ocupados com recurso a esta reserva de recrutamento. 10.1. Nos termos do
disposto do artigo 14. º do n. º2 alínea f) da Portaria compete ao júri verificar a
capacidade dos candidatos com deficiência para exercerem a função inerente
aos postos de trabalho nos termos da legislação em vigor. 11. A candidatura
deverá ser apresentada mediante preenchimento do modelo de formulário de
candidatura, de utilização obrigatória, disponível na Divisão de Gestão de
Pessoas ou em www.cm -oeiras.pt, acompanhada, sob pena de exclusão, de
Curriculum Vitae (Modelo europeu de utilização obrigatória disponível em
www.cm-oeiras.pt) e de fotocópia do certificado de habilitações (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), fotocópia do Título
Profissional válido para o exercício da profissão de Arquiteto, nomeadamente a
inscrição na respetiva Ordem Profissional, comprovativo das ações de formação
frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho;
assim como declaração emitida pelo serviço. 11.1. Quanto á declaração emitida
pelo serviço mencionada no ponto anterior nesta deverá constar o serviço a que
o candidato pertence, devidamente autenticada e atualizada, da qual conste a
modalidade de relação jurídica de emprego público que detém, o conteúdo
funcional do posto de trabalho ou as atividades que se encontre a exercer, a
antiguidade na carreira e no exercício de funções e a avaliação de desempenho
(quantitativa e qualitativa) obtida nos biénios 2013/2014, 2015/2016 e
2017/2018 ou a declaração de inexistência, bem como a indicação da posição
remuneratória de que seja detentor. 11.2 A apresentação de documento falso
determina a participação à entidade competente para efeitos de procedimento
disciplinar e, ou, penal. 12. Mais deliberou o Júri, por unanimidade, que, nos
termos da alínea a) do n.º 8 do artigo 20.º da Portaria, a falta de entrega de
qualquer um dos documentos que deverão acompanhar a candidatura
determinará a exclusão do procedimento concursal. 13. A candidatura poderá ser
entregue pessoalmente na Balcão de Atendimento dos Paços do Concelho da
Câmara Municipal de Oeiras, em dias úteis, entre as 9h00 e as 17h30, ou
remetida por correio através de carta registada com aviso de receção, para a
Câmara Municipal de Oeiras, Largo Marquês de Pombal, 2784-501 Oeiras, até à
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data limite fixada na publicação respetiva, na Bolsa de Emprego Público (BEP).
Na apresentação da candidatura através de correio registado com aviso de
receção atende -se à data do respetivo registo. 13.1. A apresentação da
candidatura terá de ser apresentada de acordo com o aqui previsto, sob pena de
não ser considerada. Referência C - Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística a) Despachos do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, de
14 e 19 de novembro de 2019. b) Constituição de Bolsa de Reservas de
Recrutamento – Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado c) Local de
Trabalho: na área de intervenção do Município de Oeiras. d) O Júri do
Procedimento Concursal é composto por: Presidente – Arq. Luís Baptista
Fernandes, Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística; 1º
Vogal Efetivo – Eng. José Pereira Fernandes, Chefe da Divisão de Gestão
Urbanística; 2º Vogal – Eva Frederico, Técnica Superior da Divisão de Gestão de
Pessoas; Vogais suplentes: 1º Vogal – Arq.ª Cristina Ribeiro Rebelo, Chefe da
Divisão de Planeamento Urbano. 2º Vogal – Susana Perestrelo Barata, Técnica
Superior da Divisão de Gestão de Pessoas. Em caso de ausência ou impedimento
do Presidente do Júri, este será substituído pelo 1º Vogal. 1. Perfil do candidato:
Exercer as atividades inerentes à carreira e categoria de Técnico Superior, nos
termos do mapa anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
na sua redação atual (doravante designada por LTFP), correspondente ao grau
de complexidade 3, compreendendo as seguintes funções e competências:
Referência C - Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística • Análise de
pedidos de licenciamento e verificação de Comunicações Prévias; • Controle
prévio e sucessivo de operações urbanísticas; • Fiscalização de obras
particulares; • Atendimento técnico, informação e esclarecimento a Munícipes; •
Analisar e dar resposta a reclamações, queixas e sugestões dos cidadãos; •
Conceber, adaptar e aplicar novas metodologias de trabalho, que impliquem a
melhoria contínua dos processos/métodos de trabalho implementados; • Outras
tarefas/projetos que lhe sejam solicitados e estejam no âmbito das suas
qualificações. 2. Requisitos obrigatórios de admissão (eliminatórios): Os
candidatos deverão cumprir, rigorosamente e cumulativamente, os requisitos
gerais e específicos até à data limite para apresentação das candidaturas, sob
pena de exclusão, previstos no artigo 17.º da LTFP. A saber: a) Nacionalidade
Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção especial 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 a
desempenhar; d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções; e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. Não podem ser
admitidos candidatos cumulativamente integrados na carreira, titulares da
categoria e que executem a atividade caraterizadora dos postos de trabalho para
cuja ocupação se publicita o procedimento e que, não se encontrando em
mobilidade interna, exerçam funções no próprio órgão ou serviço. 3. Nível
habilitacional exigido: ? Licenciatura em Arquitetura ? Título profissional válido
para o exercício da profissão de Arquiteto, nomeadamente a inscrição na
respetiva Ordem Profissional. ? Não será admitida a substituição do nível
habilitacional exigido por formação ou experiência profissional. 4. Métodos de
Seleção 4.1. Seguidamente, e passando à definição dos parâmetros de avaliação
e respetiva ponderação dos métodos de seleção, foi aprovado, ao abrigo do
disposto no artigo 5.º e artigo 6.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril
(doravante designada por “Portaria”) e do artigo 36.º da LTFP, adotar e aplicar
aos candidatos, os seguintes métodos obrigatórios e facultativos ou
complementares: Obrigatórios: a) Prova de Conhecimentos: ponderação de
45%; b) Avaliação Psicológica: ponderação de 25%. Facultativos ou
Complementares: a) Entrevista Profissional de Seleção: ponderação de 30%. A
Valoração Final (VF) será expressa pela média ponderada das classificações dos
diversos métodos de seleção, numa escala de 0 a 20 valores, efetuada de acordo
com a seguinte expressão: VF = PC (45%) + AP (25%) + EPS (30%) Em que:
VF = Valoração Final PC = Prova de Conhecimentos AP = Avaliação Psicológica
EPS = Entrevista Profissional de Seleção. Os métodos de seleção supra
identificados destinam-se aos seguintes candidatos: ? Não se encontrando a
cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadora do
posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado; ?
Encontrando-se em situação de requalificação, não tenham estado,
imediatamente antes, a desempenhar a atribuição, competência ou atividade
caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi
publicitado. 4.1.1. A Prova de Conhecimentos visa avaliar os conhecimentos
académicos, conhecimentos profissionais e competências técnicas necessárias ao
exercício de determinada função, tendo o Júri deliberado, que a mesma será
teórica, de forma escrita e constituída pelas provas de conhecimentos gerais e
específicos, com a duração total de 90 minutos, sem consulta, a realizar em data
13

e local a comunicar oportunamente, valorada, mediante a escala de 0 a 20
valores, considerando-se a valoração até às centésimas. A prova de
conhecimentos gerais é composta por 10 perguntas fechadas de escolha
múltipla, sem consulta, abordando as seguintes temáticas: ? Regulamento
Orgânico dos Serviços do Município de Oeiras; ? Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas: ? Quadro de competências, assim como o regime jurídico de
funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias; ? Código do
Procedimento Administrativo Bibliografia recomendada (prova de conhecimentos
gerais): • Despacho n.º 4798/2018, de 15 de maio; • Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, que aprova da Lei do trabalho em Funções Públicas, na sua redação
atual. • Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de janeiro; • Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, na sua
redação atual - Parte III - do Procedimento Administrativo - artºs 53º a 134º; A
prova de conhecimentos específicos (Tema 2) é composta por 10 perguntas
fechadas de escolha múltipla com um minimo de 5 possibilidades de resposta,
que incidirão sobre conteúdos de natureza genérica e específica, diretamente
relacionados com as exigências da função. Tendo o Júri deliberado quanto à
consulta da legislação que esta se restringe apenas à legislação publicada em
Diário da República, e não será permitido o uso de equipamentos informáticos
ou eletrónicos (e.g. computador, Tablet, telemóvel, etc). Cada questão de
escolha múltipla será valorada em 2 valores quando certa e em - 0,5 valores
quando errada. Questões não respondidas serão cotadas a 0 valores. Bibliografia
recomendada (prova de conhecimentos específicos): • Lei de Bases de
Ordenoamento do Território Lei nº. 31/2014 de 30 de Maio • Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial - Decreto-Lei 80/2015 de 14 de maio, na
sua redação atual; • Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional – DecretoLei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual; • Regime Jurídico da
Edificação e da Urbanização - Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na
sua redação atual; • Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional - Decreto-Lei
n.º 73/2009, de 31 de março, na sua redação atual; Regime excecional para a
reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) - Lei n.º
91/95, de 2 de setembro, na sua redação atual; • Regime aplicável às operações
de reabilitação de edifícios ou de frações autónomas - Decreto-Lei n.º 95/2019,
de 18 de julho, na sua redação atual; • Regime da acessibilidade aos edifícios e
estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual; • Regulamento
Geral das Edificações Urbanas (RGEU) - Decreto-Lei n.º 38382/1951, de 7 de
agosto na redacção actual • Regulamento do Plano Diretor Municipal do
Concelho de Oeiras; • Regulamento de Permissões Administrativas, Taxas e
Outras Receitas do Municipio de Oeiras,regulamento 364/2012, publicado no
Diario da Republica , 2ª série de 14 de Agosto de 2012, na sua versão actual. A
prova de conhecimentos gerais terá a duração máxima de 30 minutos e a prova
de conhecimentos específicos terá a duração máxima de 120 minutos A
Classificação final da Prova de Conhecimentos resultará da aplicação da seguinte
fórmula: PC = PCG (25%)+ PCE(75%) Em que: • PC = Prova de Conhecimentos
• PCG = Prova de Conhecimentos Gerais • PCE = Prova de Conhecimentos
Específicos 4.1.2. A Avaliação Psicológica, visando avaliar aptidões,
características de personalidade e competências dos candidatos e estabelecer
um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, será
efetuada por entidade externa competente para este efeito e 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,
a Avaliação Psicológica será classificada 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. 4.1.3. A Entrevista
Profissional de Seleção, visa avaliar a experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o
entrevistador e o entrevistado. Será classificada 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, e versará sobre os
seguintes aspetos: o Experiência profissional na área a recrutar - Conjunto de
saberes, informação técnica e experiência profissional, essenciais ao adequado
desempenho das funções. o Capacidade de comunicação - Capacidade de se
expressar com clareza e precisão, ser assertivo na exposição e defesa das suas
ideias em grupo e demonstrar respeito e consideração pelas ideias dos outros. o
Relacionamento interpessoal - Capacidade para interagir de forma adequada
com pessoas com diferentes características e em contextos sociais e profissionais
distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as
dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada. o Pro-atividade - Age
proactivamente no sentido de antecipar e explorar uma oportunidade ou resolver
um problema ou obstáculo. Toma iniciativas que contribuem para melhorar
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resultados e ultrapassar os objetivos definidos. Atua com sentido de urgência e
pragmatismo na resolução de problemas. o Otimização de Recursos Capacidade para utilizar os recursos e instrumentos de trabalho de forma eficaz
e eficiente de modo a reduzir custos e aumentar a produtividade. 4.2. Caso
surjam candidatos: ? Encontrando-se a cumprir ou a executar a atribuição,
competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja
ocupação o procedimento foi publicitado; ? Encontrando-se em situação de
requalificação e que, imediatamente antes, tenham desempenhado a atribuição,
competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja
ocupação o procedimento foi publicitado, os métodos de seleção consistirão em:
Obrigatórios: a) Avaliação curricular: ponderação de 45%; b) Entrevista de
Avaliação de Competências: ponderação de 25%. Facultativos ou
Complementares: a) Entrevista Profissional de Seleção: ponderação de 30%.
Nota: Os candidatos anteriormente referidos podem optar, por escrito, pela
aplicação dos métodos de seleção obrigatórios “prova de conhecimentos” e
“avaliação psicológica”. A Valoração Final (VF) será expressa pela média
ponderada das classificações dos diversos métodos de seleção, numa escala de 0
a 20 valores, efetuada de acordo com a seguinte expressão: VF = AC (45%) +
EAC (25%) + EPS (30%) VF = Valoração Final AC = Avaliação Curricular EAC =
Entrevista de Avaliação de Competências EPS = Entrevista Profissional de
Seleção 4.2.1. A Avaliação Curricular 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 do desempenho obtida, será expressa numa escala de 0 a
20 valores, com valoração até as centésimas, sendo a classificação obtida
através de média aritmética simples das classificações dos elementos a avaliar.
Para a valoração da Avaliação Curricular o Júri adotará a seguinte fórmula: AC =
(HA + FP + 2EP + AD)/5 HA= Habilitações Académicas (certificados pelas
entidades competentes); FP= Formação Profissional (considerando-se as áreas
de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as
competências necessárias ao exercício da função); EP= Experiência Profissional
(com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e
o grau de complexidade das mesmas); AD= Avaliação de Desempenho (relativa
aos três últimos ciclos de avaliação, em que o candidato cumpriu ou executou
atribuição, competência ou atividade idênticas à do posto de trabalho a ocupar).
2 = Ponderação 4.2.1.1. Para a valoração das Habilitações Académicas, o Júri
deliberou adotar e valorar os critérios definidos e requisitos de estabelecidos no
regime de acesso e de exercício das profissões de Técnico Superior de
Segurança no Trabalho delineados no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 42/2012 de
28 de agosto: a. Possuir doutoramento, mestrado ou licenciatura que se situe na
área da segurança do trabalho reconhecido pelo membro do Governo
responsável pela área da educação, desde que o comunique à entidade
certificadora – 20 valores; b. Possuir outra licenciatura ou bacharelato e
frequência com aproveitamento de curso de formação inicial de técnico superior
de segurança do trabalho ministrado por entidade certificada - 18 valores.
4.2.1.2. Para a valoração da Formação Profissional, o Júri deliberou, ponderar as
ações de formação adquiridas, congressos, colóquios e seminários frequentados,
nos últimos cinco anos e até à data de abertura do presente procedimento. a)
Igual ou superior a 35 horas de formação
……………………………………………………………20 valores; b) Igual ou superior a 22
e inferior a 35 horas de formação ………………………………………16 valores; c)
Igual ou superior a 7 horas e inferior a 22 horas de formação
…………………………...…12 valores; d) Igual ou superior a 1 hora e inferior a 7
horas de formação ……………………………………8 valores; e) Sem participação em
ações de formação…………………………………………………………………4 valores.
Serão contabilizadas enquanto ações adequadas e diretamente relevantes para o
desempenho das funções, as realizadas na área específica do posto de trabalho
para a qual é aberto o presente procedimento. Sempre que o documento
comprovativo da frequência de determinada ação de formação não refira a
respetiva carga horária, considerar-se-ão as seguintes correspondências: • Um
dia – 6 horas • Uma semana – 30 horas • Um mês – 120 horas 4.2.1.3. Para a
valoração da Experiência Profissional, o Júri deliberou valorizar o desempenho
efetivo de funções na área para a qual é aberto o presente procedimento, de
acordo com a aplicação do seguinte critério: a) Experiência > 15 anos
………………………………………………………………………………..……… 20 valores; b)
Experiência > 10 anos = a 15 anos ...…………………………………………….
…………………….. 16 valores; c) Experiência > 5 anos e = 10 anos .
…………………………………..………………………………….. 12 valores; d) Experiência =
1 ano e = 5 anos …………………………………………………………………………….. 8
valores; e) Experiência < 1 ano
………………………………………………………………………………………..……… 4 valores.
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4.2.1.4. Para a valoração da Avaliação de Desempenho, considerando que a
mesma passou a ter carácter bienal, nos termos do artigo 49.º da Lei n.º 66B/2012, de 31/12, o júri deliberou, por unanimidade, que a avaliação de
desempenho se reporta ao último período avaliativo. De acordo com as menções
previstas para o Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração
Pública/ponderação curricular, o fator AD é calculado da seguinte forma: Excelente – 20 valores; - Relevante – 16 valores; - Adequado – 12 valores; Inadequado – 8 valores. Caso se verifique a não existência de avaliação, ou
avaliação de acordo com outro diploma legal em algum dos anos, será
considerado com 12 valores. 4.2.2. A Entrevista de Avaliação de Competências
visa obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre
comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências
consideradas essenciais para o exercício da função. Será classificada 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. O júri deliberou, por unanimidade, que, das competências identificadas
no Catálogo de Competências do Município de Oeiras para a área funcional em
causa, serão objeto de avaliação as seguintes: o Planeamento e Organização Capacidade para programar, organizar e controlar a sua atividade e projetos
variados, definindo objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades;
o Análise da Informação e Sentido Crítico – Capacidade para identificar,
interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e
com sentido crítico; o Trabalho de Equipa e Cooperação - Capacidade para se
integrar em equipas de trabalho de constituição variada e gerar sinergias através
de participação ativa. 4.3. Os candidatos referidos no anterior ponto 4.2. podem
afastar a aplicação dos métodos de seleção Avaliação Curricular e Entrevista de
Avaliação de Competências, devendo fazer expressamente essa opção por
escrito no ponto 6 do Formulário Tipo de Candidatura, caso em que se aplicará,
em substituição, os métodos de seleção Prova de Conhecimentos e Avaliação
Psicológica. 5. Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, considerando-se
excluído do procedimento o candidato que obtiver uma valoração inferior a 9,5
valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase
seguinte, nos termos do n.ºs 9 e 10 do artigo 9.º da Portaria. 6. A falta de
comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à
desistência do procedimento concursal, considerando-se automaticamente
excluídos. 7. A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada na
página eletrónica do Município e em local visível e público da entidade
empregadora. 8. Para efeitos de ordenação final dos candidatos que foram
aprovados pela aplicação dos métodos de seleção, o Júri aplicará as fórmulas e
critérios de valoração mencionados no ponto 4. Em situações de igualdade de
valoração, aplica-se o disposto no artigo 27.º da Portaria. Prevalecendo a
situação de empate, aplicar-se-ão os seguintes fatores de desempate: Prova de
Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de Seleção, dos
candidatos abrangidos por esse método de seleção: ? Nota obtida na Prova de
Conhecimentos Específica; ? Nota obtida na Entrevista Profissional de Seleção
nos parâmetros “Experiência profissional na área a recrutar”, “Pro-atividade” e
“Otimização de Recursos”. Avaliação Curricular, Entrevista de Avaliação de
Competências e Entrevista Profissional de Seleção, dos candidatos abrangidos
por esse método de seleção: ? Nota quantitativa obtida na Avaliação Curricular
no parâmetro “Experiência Profissional”; ? Nota obtida na Entrevista de Avaliação
de Competências nos parâmetros “Planeamento e Organização”, “Análise da
Informação e Sentido Crítico” e “Trabalho de Equipa e Cooperação”; ? Nota
obtida na Entrevista Profissional de Seleção nos parâmetros “Experiência
profissional na área a recrutar”, “Pro-atividade” e “Otimização de Recursos”. Em
situações de igualdade de classificação final, no momento da constituição da
reserva, e sem prejuízo do previsto no citado no n.º 2 do art.º 27 da Portaria,
sendo observados, ainda, os seguintes critérios, por ordem decrescente: a)
Maior grau de habilitação; b) Média final do nível habilitacional detido; c) Não ser
detentor de vínculo de emprego público por tempo indeterminado. 9. De acordo
com o preceituado no artigo 22.º da Portaria, os candidatos serão notificados
para a realização da audiência prévia, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, devendo para o efeito preencher o formulário-tipo, de utilização
obrigatória, disponível na página eletrónica www.cm-oeiras.pt. 10. Nos termos
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, a quota a preencher
por candidatos com deficiência, cujo grau de incapacidade for igual ou superior a
60%, será fixada de acordo com os postos de trabalho que vierem a ser
ocupados com recurso a esta reserva de recrutamento. 10.1. Nos termos do
disposto do artigo 14. º do n. º2 alínea f) da Portaria compete ao júri verificar a
capacidade dos candidatos com deficiência para exercerem a função inerente
aos postos de trabalho nos termos da legislação em vigor. 11. A candidatura
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deverá ser apresentada mediante preenchimento do modelo de formulário de
candidatura, de utilização obrigatória, disponível na Divisão de Gestão de
Pessoas ou em www.cm -oeiras.pt, acompanhada, sob pena de exclusão, de
Curriculum Vitae (Modelo europeu de utilização obrigatória disponível em
www.cm-oeiras.pt) e de fotocópia do certificado de habilitações (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), fotocópia do Título
Profissional válido para o exercício da profissão de Arquiteto, nomeadamente a
inscrição na respetiva Ordem Profissional, comprovativo das ações de formação
frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho;
assim como declaração emitida pelo serviço. 11.1. Quanto á declaração emitida
pelo serviço mencionada no ponto anterior nesta deverá constar o serviço a que
o candidato pertence, devidamente autenticada e atualizada, da qual conste a
modalidade de relação jurídica de emprego público que detém, o conteúdo
funcional do posto de trabalho ou as atividades que se encontre a exercer, a
antiguidade na carreira e no exercício de funções e a avaliação de desempenho
(quantitativa e qualitativa) obtida nos biénios 2013/2014, 2015/2016 e
2017/2018 ou a declaração de inexistência, bem como a indicação da posição
remuneratória de que seja detentor. 11.2 A apresentação de documento falso
determina a participação à entidade competente para efeitos de procedimento
disciplinar e, ou, penal. 12. Mais deliberou o Júri, por unanimidade, que, nos
termos da alínea a) do n.º 8 do artigo 20.º da Portaria, a falta de entrega de
qualquer um dos documentos que deverão acompanhar a candidatura
determinará a exclusão do procedimento concursal. 13. A candidatura poderá ser
entregue pessoalmente na Balcão de Atendimento dos Paços do Concelho da
Câmara Municipal de Oeiras, em dias úteis, entre as 9h00 e as 17h30, ou
remetida por correio através de carta registada com aviso de receção, para a
Câmara Municipal de Oeiras, Largo Marquês de Pombal, 2784-501 Oeiras, até à
data limite fixada na publicação respetiva, na Bolsa de Emprego Público (BEP).
Na apresentação da candidatura através de correio registado com aviso de
receção atende -se à data do respetivo registo. 13.1. A apresentação da
candidatura terá de ser apresentada de acordo com o aqui previsto, sob pena de
não ser considerada.
Observações
Procedimento concursal com vista à constituição de reservas de recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para Técnico Superior na área de Arquitetura.
Três Referências: A, B e C.
Nos termos da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, foi este procedimento concursal publicado em Diário da República, n.º 9, II
Série, de 14 de janeiro de 2020, através do Aviso (extrato) n.º 637/2020.

Alteração de Júri

Resultados

17

Questionário de Termino da Oferta
Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total Com Auxílio da BEP:
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