
Aviso 

Freguesia de Esgueira 

 

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 10.º da Lei 112/2017, de 29 de dezembro, faz-
se público que, por deliberação da junta de Freguesia de esgueira, tomada em reunião de Executivo 
realizada em 17 de janeiro de 2018, ao abrigo do disposto na referida Lei, conjugado com o disposto n.º 
1 do artigo 4º e artigo 9º do Decreto- Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro, se encontram abertos dois 
procedimentos concursais com vista ao recrutamento de dois trabalhadores, tendente à celebração de 
dois contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a ocupação de dois 
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal da Freguesia de Esgueira, nos seguintes termos: 

Referência A – Procedimento Concursal para a ocupação de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de Assistente Operacional; 

Referência B - Procedimento Concursal para a ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria 
de Técnico Superior. 

1 – De acordo com o n.º 4 do art.º 10 da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o aviso de abertura do 
procedimento concursal é apenas publicitado na Bolsa de Emprego Público e na página eletrónica do 
órgão ou serviço, devendo o respetivo dirigente máximo notificar todos os interessados por notificação 
pessoal, correio eletrónico, ou por correio postal registado os que se encontrem ausentes do serviço em 
situação legalmente justificada, ou que tenham cessado funções; 

2 – Identificação da entidade que realiza o procedimento: Freguesia de Esgueira, pessoa coletiva n.º 
507017889, com sede na rua Bento de Moura, 34, em Esgueira, email: jfesgueira@gmail.com; 

3 – Local onde as funções vão ser exercidas: área da Freguesia de Esgueira; 

4 – Caracterização dos postos de trabalho: 

Referência A – Realizar funções de serviços gerais, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em 
diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis; Executar tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforços 
físicos; Responsabilizar-se por equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo 
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

Referência B – Dinamizar as Comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias; Coordenar o Banco Local 
de Voluntariado; Ministrar formação nas áreas de Educação Parental, Economia Doméstica, Prevenção 
de Comportamentos de Risco (absentismo, abandono escolar e consumos); Atender os fregueses no 
Gabinete de Ação Social Registar situações, análise e encaminhamento com vista à sua resolução; 
Executar as medidas de política social que, no domínio das atribuições da Freguesia; Promover ou 
acompanhar as atividades que visem categorias específicas de fregueses carenciados de apoio ou 
assistência social; Apoiar e coordenar as relações da Freguesia com as instituições privadas ou públicas 
de solidariedade social; Promover e apoiar projetos e ações que visem a inserção ou reinserção 
socioprofissional de fregueses; Desenvolver e apoiar ações tendentes à erradicação do trabalho infantil. 

5 – Posicionamento remuneratório: 

Referência A – 1.ª posição remuneratória da categoria de assistente operacional/nível 1 da tabela 
remuneratória única, a que corresponde o valor de € 580,00; 

Referência B - 1.ª posição remuneratória da categoria de técnico superior/nível 2 da tabela 
remuneratória única, a que corresponde o valor de € 1.201,48. 

6 – Requisitos de Admissão 
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Só serão admitidos aos procedimentos concursais os candidatos que tenham: 

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada na 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; 
f) Possuírem as habilitações académicas exigidas no ponto 7 do presente aviso. 

 
7 – Nível habilitacional Mínimo Exigido: 
7.1- Referência A – titularidade da escolaridade obrigatória; 
7.2- Referência B – Licenciatura. 
 
8 – Opositores ao procedimento concursal: 
8.1- Podem ser opositores aos procedimentos concursais as pessoas que se encontrem nas situações 
referidas no n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e que exerceram as funções 
correspondentes aos postos de trabalho reconhecidos pelo órgão executivo; 
8.2- Por deliberação da Junta de Freguesia de Esgueira, tomada em reunião realizada no dia 17 de 
janeiro de 2018, foi reconhecido que reúnem os requisitos legais para serem opositores aos 
procedimentos concursais as seguintes pessoas: 
Referência A – Lara Rodrigues da Costa; 
Referência B – Hugo Filipe Martins dos Santos; 
Referência C – Paulo Jorge Jesus Ferreira; 
Referência D – José Joaquim Soares Ferreira; 
Referência E – Fernando Manuel Correia de Barros; 
Referência F – João Carlos Silva Novo; 
Referência G – António Alberto Pinho Santos; 
Referência H – José António Marques Almeida; 
Referência I – José António Oliveira Marques; 
Referência J – Camilo de Almeida Barros; 
Referência K – Emídio Ferreira da Fonseca; 
Referência L – António Augusto Tavares de Matos; 
Referência M – António José de Jesus Monteiro; 
9 – Forma, local e prazo da apresentação da candidatura: 
9.1 – As candidaturas devem ser formalizadas preferencialmente por correio eletrónico, através do 
preenchimento e envio do formulário tipo, de utilização obrigatória, disponível em www.jf-esgueira.pt 
ou na secretaria da Junta de Freguesia, sita na Rua Bento de Moura, 34, em Esgueira; 
9.2 – A candidatura poderá, ainda, ser entregue pessoalmente na secretaria da Junta de Freguesia de 
Esgueira, sita na Rua Bento de Moura, 34, em Esgueira, das 09:00h às 17:00h, nos dias úteis, ou 
remetida pelo correio, com aviso de receção, para Junta de Freguesia de Esgueira, Rua Bento de Moura, 
34, Esgueira 3800-114; 
9.3 – Apenas serão consideradas as candidaturas recebidas pela Autarquia até ao 10º dia útil a contar da 
data da publicitação deste anúncio ou da notificação a que se refere o n.º 4 do artigo 10.º da Lei 
112/2017, de 29 de dezembro; 
9.4 – Na apresentação da candidatura ou de documentos através de correio registado com aviso de 
receção atende-se à data do respetivo registo. 
10 – Apresentação de documentos: 
10.1 – O formulário de candidatura deverá ser acompanhado da seguinte documentação: 

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais previstos nas alíneas a), b) e f) do 
ponto 6.1 do presente aviso de abertura, através de fotocópias de documento de identificação 
válido e de certificado de habilitações; 

b) Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade permanente igual ou superior a 60%) e 
abrangidos pelo Decreto- Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, devem declarar no requerimento 
de candidatura o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a 
apresentação imediata de documento comprovativo. Devem mencionar, ainda, todos os 
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elementos necessários ao cumprimento da adequação dos processos de seleção, nas suas 
diferentes vertentes, às capacidades de comunicação/expressão; 

c) Currículo profissional detalhado e devidamente datado e assinado, do qual devem constar 
designadamente, as habilitações literárias e ou profissionais, as funções desempenhadas, com 
os respetivos períodos de duração, com especial relevância para o tempo de exercício das 
funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso, assim como, a formação profissional 
detida com indicação das ações de formação finalizadas (cursos e seminários), indicando a 
respetiva duração, datas de realização e entidades promotoras, acompanhado dos 
comprovativos da formação e da experiência profissionais; 

10.2 – Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a situação 
descrita, a apresentação dos documentos comprovativos das suas declarações. 
10.3 – A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente aviso determina a exclusão do 
candidato, quando a falta desses documentos impossibilite a admissão ou avaliação do mesmo, nos 
termos do n.º 9 do artigo 2.º da Portaria 83 –A/2009, de 22 de janeiro. 
11 – Métodos de Seleção: 
11.1 – Referência A – Havendo apenas um opositor no recrutamento o método de seleção a utilizar será 
a Avaliação Curricular; 
11.1.1 – A Classificação Final (CF) do candidato corresponderá à classificação quantitativa obtida na 
Avaliação Curricular; 
11.2 – Referência B – Havendo mais de um opositor no recrutamento para o mesmo posto de trabalho 
os métodos de seleção a utilizar serão a Avaliação; 
Ao Curricular e a Entrevista Profissional de Seleção 
11.2.1 – A Classificação Final (CF) dos candidatos que completem o procedimento resultará da média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas nos métodos de seleção, e será expressa 
numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a seguinte fórmula:  
CF = AC (70%); 
CF = Classificação Final; 
AC = Avaliação Curricular; 
EPS = Entrevista Profissional de Seleção; 
11.3 – A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação 
académica, percurso profissional, considerando-se as áreas de formação realizada, tipo de funções 
exercidas e avaliação de desempenho obtida; 
11.3.1 – Na avaliação curricular, expressa numa escala de 0 a 20 valores, a classificação obtida resultará 
da média aritmética simples das classificações atribuídas aos seguintes elementos de maior relevância 
para o posto de trabalho a ocupar: 

a) Habilitação académica, ou nível de qualificação certificado pelas entidades competentes; 
b) A formação profissional, considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento profissional 

relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício da função; 
c) A experiência profissional relevando o tempo de exercício das funções caracterizadoras do 

posto de trabalho a concurso; 
d) A avaliação do desempenho relativa ao último período de três anos, em que o candidato 

cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a 
ocupar:  

11.4 – A entrevista profissional de seleção terá a duração três anos, sendo avaliada segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, visando avaliar, de forma objetiva e 
sistemática, a motivação para a função, sentido critico, expressão e fluências verbais, capacidades para 
objetivos organizacionais e enquadramento funcional e conhecimentos dos candidatos quanto à 
estrutura organizacional da Junta de Freguesia de Esgueira e quanto à Administração Pública Local, bem 
como à quantidade dos conhecimentos possuídos e adquiridos através do efetivo exercício das diversas 
funções que tenham desempenhado; 
11.5 – Os parâmetros de avaliação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a respetiva 
ponderação, a grelha classificativa e o sistema de valoração final dos métodos de seleção constam das 
atas da reunião dos júris dos procedimentos concursais, que serão facultadas aos candidatos sempre 
que solicitadas; 
12 – Composição e identificação do júri: 
Presidente: Ângela Maria Bento Rodrigues Nunes e Saraiva de Almeida – Presidente da Junta; 



Vogais efetivos: Jacinto Manuel Almeida Silva – Secretário; Marta Susana Nogueira Gonçalves – 
Tesoureira; 
Vogais suplentes: Hernâni Marques Oliveira – Vogal; João Alves dos Santos – Vogal. 
13 – Publicitação da lista unitária de ordenação final dos candidatos: A lista de ordenação final dos 
candidatos é publicada na 2ª série do Diário da Republica, afixada nas instalações da Junta de Freguesia 
de Esgueira, sita na morada referida no ponto 9.1 e disponibilizada na página www.jf-esgueira.pt 
14 – Em cumprimento da alínea h) do artigo 9º da Constituição da República, a Freguesia de Esgueira, 
enquanto entidade empregadora pública, 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. 
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