
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202208/0553
Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Chaves
Vínculo: CTFP a termo resolutivo incerto

Duração:
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional
Grau de Complexidade: 1

Remuneração: 705,00
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho: Sapador Florestal

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

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

Não aplicável 

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Chaves

1 Praça de Camões Chaves 5400150 CHAVES Vila Real               
               

Chaves                 
                

Total Postos de Trabalho: 1
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Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Município de Chaves, Praça de Camões 5400-150 Chaves
Contacto: 276340500

Data Publicitação: 2022-08-18
Data Limite: 2022-09-01

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da República, II Série, nº159 de 18 de agosto 2022
Texto Publicado em Jornal Oficial: Nos termos do disposto no artigo 11º, da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, 

na redação dada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, faz-se público 
que, por despacho proferido no passado dia 26 de julho de 2022, pelo Sr. 
Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar do 1º dia da publicitação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum de recrutamento de 1 Assistente 
Operacional – Sapador Florestal, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo incerto, sujeito a reserva de recrutamento, 
durante o prazo de 18 meses, caso haja necessidade de ocupação de idêntico 
posto de trabalho, nos termos do n.º 3 e 4, do retrocitado diploma legal. 1 – 
Posto de trabalho – 1 lugar de Assistente Operacional, na área de Sapador 
Florestal. 2 – Local de trabalho – Área do Município de Chaves. 3- Requisitos de 
admissão - podem candidatar-se os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado 
para a apresentação das candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos: 3.1 – 
Requisitos gerais: os constantes no artigo 17.º da LGTFP: a) Ter nacionalidade 
portuguesa, quando não dispensada pela Constituição por convenção 
internacional ou por lei especial; b) Ter 18 anos de idade completos; c) Não 
estar inibido de exercício de funções públicas ou não interdito para o exercício 
daquelas que se propõe desempenhar; d) Possuir a robustez física e o perfil 
psíquico indispensáveis ao exercício das funções; e) Cumprimento das leis de 
vacinação obrigatória. 4 –Requisitos habilitacionais – Escolaridade mínima 
obrigatória (exigida de acordo com a idade, e com formação adequada), nos 
termos da alínea a), do nº1, do artigo 86º, da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei nº35/2014, de 20 de junho. 4.1 – Não é permitida a 
substituição da habilitação exigida por formação ou experiência profissional. 4.2 - 
Quotas de emprego: de acordo com o n.º3 do Art.º 3º do Decreto-Lei 
nº29/2001, de 03 de fevereiro, quando o número de lugares postos a concurso 
seja de 1 ou 2, o candidato com deficiência, com um grau de incapacidade igual 
ou superior a 60%, tem preferência em igualdade de classificação, devendo 
este, para tal, fazer referência do respetivo grau de incapacidade e tipo de 
deficiência na candidatura, bem como mencionar todos os elementos necessários 
ao cumprimento da adequação dos processos de seleção, nas suas diferentes 
vertentes, ás capacidades de comunicação/expressão. 5- Remuneração – A 
posição remuneratória de referência é a correspondente à 4.ª posição, nível 4 da 
carreira/categoria de Assistente Operacional, a que corresponde 705,00 Euros, 
da Tabela Remuneratória Única. 6- Caraterização do posto de trabalho – O 
titular do posto de trabalho da carreira de Assistente Operacional – Sapador 
Florestal, irá desempenhar tarefas inerentes ao desenvolvimento de atividades 
de Sapador Florestal. 7- Formulação de candidaturas - As candidaturas deverão 
ser formalizadas mediante formulário , de utilização obrigatória, devidamente 
preenchido, disponível na página oficial do Município de Chaves, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Chaves, sito na Praça de Camões, 5400-150 
Chaves, por correio registado e com aviso de receção, devendo ser expedido ou 
enviado até ao fim do prazo dos 10 dias, contados a partir da publicação do 
aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), ou, entregue diretamente, na Unidade 
de recursos Humanos, sita na rua 1º dezembro, 5400-013 Chaves. 7.1 – Só é 
admissível a apresentação de candidatura em suporte de papel. 7.2- Do 
requerimento de candidatura devem constar os seguintes elementos, sob pena 
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de não admissão ao procedimento concursal: - Identificação completa, número 
de contribuinte fiscal, morada completa e número de telefone para contacto, 
identificação do posto de trabalho a que se candidata e do local em que o aviso 
de abertura foi publicado, bem como declaração, sob compromisso de honra, da 
situação em que se encontra relativamente aos requisitos legais. 7.3 - O 
requerimento de candidatura deverá ainda ser acompanhado dos seguintes 
documentos, sob pena de não admissão ao procedimento concursal: Curriculum 
vitae detalhado e devidamente datado e assinado, documento comprovativo das 
habilitações académicas, da formação profissional, da experiência profissional e 
no caso de candidatos com relação jurídica de emprego público, documento 
comprovativo de vínculo à Administração Pública, com menção da categoria, 
carreira e antiguidade. 7.4 – Os candidatos possuidores de habilitações literárias 
obtidas em país estrangeiro deverão submeter, em simultâneo, documento 
comprovativo das habilitações correspondentes ao reconhecimento das 
habilitações estrangeiras previstas pela legislação portuguesa aplicável, sob pena 
de exclusão; 7.5 – Apenas serão considerados os documentos redigidos em 
língua portuguesa. Quando entregues em língua estrangeira, deverão ser 
acompanhados da respetiva tradução oficial; 7.6 – Os candidatos portadores de 
deficiência (incapacidade permanente igual ou superior a 60%) e abrangidos 
pelo Decreto-Lei nº29/2001, de 03 de fevereiro, devem apresentar Declaração 
Multiusos; 7.7 – Prazo de validade: 18 meses contados da data de homologação 
da lista unitária de ordenação final, nos termos do disposto no nº4 do art.30º da 
Portaria nº125-A/2019, de 30 de abril alterada e republicada pela Portaria nº12-
A/2021 de 11 de janeiro. 8 – Por razões de celeridade e de economia processual 
e considerando o elevado numero de candidatos que habitualmente se 
apresentam aos procedimentos concursais, e o principio da boa gestão dos 
recursos, considera-se inviável a aplicação dos métodos de seleção numa única 
fase à totalidade dos candidatos, pelo que face ao carater e natureza urgente do 
presente recrutamento, a utilização dos métodos de seleção será efetuada de 
forma faseada, em conformidade com o disposto no art.º7 da Portaria nº125-
A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº12-A/2021, de 11 
de janeiro. 9 – É motivo de exclusão, a não apresentação dos documentos 
referidos nos pontos anteriores. 10 - Métodos de Seleção - Nos termos do artigo 
5.º e 6º, da Portaria acima mencionada, conjugada com o artigo 36.º, da LTFP, 
serão utilizados, no presente procedimento, a Avaliação Curricular e a Entrevista 
Profissional de Seleção. - Avaliação Curricular (AC), - prevista na alínea a), do 
ponto 2, do artigo 36º, da LTFP, conjugada com a alínea c), do nº 1, do artigo 
5º, da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, na atual redação, visa analisar a 
qualidade dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou 
profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da 
formação realizada. Para tal, serão considerados e ponderados os elementos de 
maior relevância para os postos de trabalho a ocupar, a saber: a) Habilitação 
Académica (HA), ou, nível de qualificação certificado pelas entidades 
competentes; b) Formação Profissional (FP), considerando-se as áreas de 
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função; c) Experiência Profissional 
(EP), incidência sobre idênticas atividades inerentes ao posto de trabalho e ao 
grau de complexidade das mesmas; A Avaliação Curricular é expressa numa 
escala de 0 a 20 valores, classificação obtida através da média aritmética das 
classificações dos elementos a avaliar, segundo a seguinte fórmula: AC = (HA) + 
(FP) + (EP)/3 Sendo que: HA – Habilitações Académicas: onde se pondera a 
titularidade de grau académico ou de nível de qualificação certificado pelas 
entidades competentes: - Escolaridade mínima obrigatória: (exigida de acordo 
com a idade, e com formação adequada), nos termos da alínea a), do nº 1, do 
artigo 86º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 
35/2014, de 20 de junho – 15 valores; - Habilitações superiores ás legalmente 
exigidas – 20 valores; FP – Formação Profissional: considerando-se as áreas de 
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função, designadamente, ações de 
formação específicas, e outros cursos profissionais relacionados com a área a 
concurso: - Sem formação – 8 valores; - Até 50 horas – 10 valores; - De 50 
horas até 100 horas – 12 valores; - De 100 horas a 200 horas – 14 valores; - 
Superior a 200 horas – 16 valores; - Formação Inicial de Sapadores Florestais 
(250 horas) – 18 valores; - Formação de Sapadores Florestais (+ 250 horas) – 
20 valores. Lista de formações específicas: - Equipamentos e veículos de 
sapadores florestais; - Segurança e saúde no trabalho florestal; - Manutenção de 
espaços florestais; - Operações de extinção de incêndios florestais. Lista de 
formações relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao 
exercício da função, em sintonia com a área a concurso (outros cursos 
profissionais/formação): - Cartografia; - Legislação aplicável à atividade florestal; 
- Prevenção de incêndios florestais; - Fenomenologia da combustão e agentes 
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extintores; - Fogo controlado; - Curso de aplicador de fitofármacos; - Curso 
certificado de condução fora de estrada; - Outras formações na área dos 
incêndios florestais. EP – Experiência Profissional: considerando e ponderando 
com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho a 
ao grau de complexidade das mesmas: - Sem experiência profissional – 10 
valores; - Até 3 anos de experiência – 12 valores; - Superior a 3 anos até 5 anos 
– 14 valores; - Superior a 5 anos até 10 anos – 16 valores; - Superior a 10 anos 
– 20 valores. – Entrevista Profissional de Seleção (EPS), prevista no ponto 4, do 
artigo 36º, da LTFP, conjugado com a alínea a), do nº 1, do artigo 6º, da 
Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, de forma objetiva 
e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados 
durante a interação estabelecida entre o entrevistador e entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e o 
relacionamento interpessoal sendo avaliada segundo os níveis classificativos de 
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente: - Elevado – 20 valores; - Bom – 16 valores; - Suficiente – 12 
valores; - Reduzido – 8 valores; - Insuficiente – 4 valores. -A classificação final 
dos candidatos que completem o procedimento resultará da média ponderada 
das classificações quantitativas dos dois métodos de seleção, que será expressa 
na escala de 0 a 20 valores e efetuada de acordo com a seguinte fórmula: OF = 
AC (70%) + EPS (30%) Em que: OF = Ordenação Final; AC = Avaliação 
Curricular; EPS = Entrevista Profissional de Seleção. -Os métodos de seleção têm 
caráter eliminatório, pelo que serão excluídos os candidatos que tenham obtido 
uma valoração inferior a 9,5, em cada um dos métodos de seleção. -Exclusão e 
notificação dos candidatos: Nos termos do preceituado no n.º 1 do artigo 22.º 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação atual, os candidatos 
excluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas do n.º 1, 
do artigo 23.º, do mesmo diploma legal, para audiência dos interessados, nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo. -Os candidatos admitidos 
serão convocados e notificados do dia, hora e local para realização dos métodos 
de seleção, por uma das formas previstas no artigo 10.º do mencionado diploma 
legal. -A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de 
seleção, equivale à desistência do procedimento concursal. -Em situação de 
igualdade de valoração, aplica-se o disposto no artigo 27º da Portaria nº 125-
A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual. -A publicitação dos resultados 
obtidos nos métodos de seleção será efetuada através de lista, ordenada 
alfabeticamente, afixada em local visível ao público na Câmara Municipal de 
Chaves e disponibilizada na sua página eletrónica. -A publicitação da Lista de 
Ordenação Final - após homologação, a lista unitária de ordenação final será 
publicitada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível ao 
público na Câmara Municipal de Chaves e disponibilizada na sua página 
eletrónica. -No presente procedimento concursal, será constituída uma reserva 
de recrutamento interna, durante o prazo de 18 meses, caso haja necessidade 
de ocupação de idênticos postos de trabalho, nos termos do n.º 3 e 4, do artigo 
30.º da Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, que veio alterar e republicar a 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. Em cumprimento do disposto no n.º 1 
do artigo 33.º da LTFP e no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 
30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro, 
o presente procedimento será publicitado: a) Na 2.ª série do Diário da 
República; b) Na Bolsa de Emprego Público em (www.bep.gov.pt); c) Na página 
eletrónica do Município de Chaves, por extrato, a partir da data de publicação na 
BEP. - Constituição do júri: Presidente: - Carla Sofia Magalhães Sousa Negreiro, 
Chefe de Divisão de Administração Geral, do Município de Chaves. Vogais 
Efetivos: Maria Delfina Mendes Santos, Chefe de Unidade de Recursos Humanos, 
do Município de Chaves; Sílvio José Sevivas Silva, Técnico Superior do Serviço 
Municipal de Proteção Civil, do Município de Chaves Vogais Suplentes: Guilherme 
António Tomaz, Chefe de Divisão de Recursos Operacionais, do Município de 
Chaves. Salomé Costa Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Recursos 
Operacionais, do Município de Chaves. O Presidente do Júri será substituído, nas 
suas faltas e impedimentos, pelo 1º Vogal Efetivo. - O Município de Chaves 
informa que os dados pessoais recolhidos são necessários, única e 
exclusivamente, para a apresentação de candidatura ao presente procedimento 
concursal, em cumprimento do disposto nos artigos 17º, 18º, 19º e 20º da 
Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril. O tratamento desses dados respeitará a 
legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais (Lei nº67/98, de 
26 de outubro, na sua redação atual e o Regulamento Geral de Proteção de 
Dados). 
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Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:
Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:
Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Resultados

Alteração de Júri
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