
 

 

Abertura de procedimento Concursal Comum para o preenchimento de um posto de trabalho 

do Mapa de Pessoal da CIMAL, na modalidade relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária 

de vínculos precários (PREVPAP) 

1 - Torna-se público, nos termos e para os efeitos conjugados do artigo 10º da Lei nº 112/2017, 

de 29 de dezembro, do nº 2 do artigo 33º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho (doravante LTFP), com a alínea b) do nº 

1 do artigo 19º da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 

nº 145-A/2011, de 6 de abril, que por deliberação de 16 de Janeiro de 2019 do Conselho 

Intermunicipal da CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, se encontra aberto, 

pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação do presente Aviso na Bolsa 

de Emprego Publico (BEP), o procedimento concursal comun abaixo indicado, para ocupação 

de um (1) posto de trabalho, previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal desta Comunidade, 

na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado: 

2 - Identificação do posto de trabalho: 

2.1 - Referência AO1 – Um (1) Assistente Operacional; 

3 - Local de trabalho: Área territorial da CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral; 

4 - Caracterização do posto de trabalho: 

4.1 - Referência AO1) Envolve o exercício de funções da carreira geral de assistente 

operacional, grau de complexidade funcional 1, tal como descrito no Anexo I da LTFP, no 

âmbito da Unidade de Gestão Interna, cabendo-lhe ainda: Desenvolver todas as tarefas para 

apoio administrativo e operacional na área funcional relacionada com a metrologia; executar as 

tarefas que, no âmbito das suas atribuições, lhes sejam superiormente solicitadas. 

5 - Determinação do posicionamento remuneratório: De acordo com o artigo 12º da Lei nº 

112/2017, de 29 de dezembro, à pessoa recrutada é atribuída posição remuneratória 

correspondente à 1.ª posição remuneratória e o 1.º nível remuneratório da carreira de 

assistente operacional, a que corresponde a retribuição mínima mensal garantida. 

6 - Âmbito do recrutamento: Em conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 3º da Lei nº 

112/2017, de 29 de dezembro, podem ser opositores as pessoas que tenham exercido funções 

no período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ou parte dele, e durante pelo menos um ano 

à data do início do procedimento concursal de regularização e no âmbito do Artigo 3º, Nº 1, da 

Lei nº 112/2017, de 29 de Dezembro, nomeadamente “reconhecimento da prestação do 

exercício de funções que correspondem a necessidades permanentes e que o vínculo jurídico 

é inadequado, por parte do Órgão Executivo”.  

7 - Prazo, forma e local para apresentação de candidaturas: 



 

 

7.1 - Prazo: 10 dias úteis, contados da data da presente publicação; 

7.2 - Forma: Preferencialmente por correio eletrónico, podendo ser entregue em papel, 

mediante o preenchimento devido do formulário tipo, de utilização obrigatória, a que se refere o 

nº 1 do artigo 51º da Portaria n.º 83-A/2009, disponível junto dos Serviços Administrativos da 

CIMAL ou em www.cimal.pt, acompanhado da documentação indicada no ponto 10. que se 

segue. 

7.3 - Local: Preferencialmente por correio eletrónico para recrutamento@cimal.pt ou 

pessoalmente, no edifício sede da CIMAL, nos dias úteis das 9h às 17h00. 

8 - Requisitos de admissão: São requisitos necessários os constantes no artigo 5º da Lei nº 

112/2017, de 29 de dezembro - Sem Relação Jurídica de Emprego Público - Reconhecimento 

de Vínculo Precário. 

8.1 - Requisitos Gerais comuns: a constituição da relação jurídica de emprego público depende 

da reunião, pelos candidatos, dos requisitos previstos no artigo 17º da LTFP, aprovada em 

anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, o que deverá ser declarado obrigatoriamente no 

formulário tipo de candidatura, sob pena de exclusão. 

9 - Nível habilitacional: 

9.1 - Referência AO1 – escolaridade obrigatória, de acordo com a idade, não sendo possível a 

substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 

10 - Documentos a apresentar: 

10.1 - O formulário tipo deverá ser acompanhado dos seguintes documentos, sob pena de 

exclusão do(a) candidato(a): de Curriculum Vitae atualizado e detalhado, mencionando 

nomeadamente a experiência profissional anterior relevante para o exercício das funções do 

lugar a concurso, ações de formação e aperfeiçoamento profissional relevantes com referência 

à sua duração, fotocópia do certificado de habilitações literárias, bem como fotocópias de 

outros documentos comprovativos dos factos referidos no Curriculum Vitae. 

10.2 - Para aplicação dos métodos de seleção e respetivos parâmetros, quando aplicável, 

apenas serão considerados os factos/elementos devidamente documentados. 

11 - A apresentação de documento falso determina a exclusão do(a) candidato(a), sem 

prejuízo de participação às entidades competentes para efeitos de procedimento disciplinar e 

ou penal. 

12 - Métodos de seleção: Nos termos do disposto no nº 6 do artigo 10º da Lei nº 112/2017, de 

29 de dezembro, será aplicado o método de seleção obrigatório Avaliação Curricular, com uma 

ponderação de 100% na valoração final, expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo fator 

de ponderação o tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a 

concurso. 



 

 

12.1 - 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 e tipo de funções exercidas. 

12.2 - Na Avaliação Curricular (AC) serão considerados e ponderados numa escala de 0 a 20 

valores, os seguintes parâmetros: 

Habilitação Académica de base (HA); 

Formação Profissional (FP); 

Experiência Profissional (EP); 

12.3 - A Avaliação Curricular será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até 

às centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética simples das 

classificações dos elementos a avaliar, seguindo o seguinte critério: 

AC = [(HA x 10%) + (FP x 10%) + (EP x 80%)] / 3 

12.4 - Sempre que algum dos documentos apresentados pelos candidatos impossibilite a 

avaliação de um dos parâmetros relativos à Avaliação Curricular, ser-lhe-á atribuída a nota 

mínima prevista para esse parâmetro. 

12.5 - A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale 

à desistência do concurso, e serão ainda excluídos aqueles que obtenham uma classificação 

final inferior a 9,5 valores. 

13 - Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplicação dos métodos de seleção, 

bem como o sistema de classificação final, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam 

de ata de reunião do júri dos procedimentos concursais, sendo a mesma facultada aos 

candidatos sempre que solicitada. 

14 - Composição do júri:  

Presidente: Pedro António da Silva Mendes Tojinha – Secretário Executivo Intermunicipal da 

CIMAL; 

1.º Vogal efetivo: Sandra Isabel Mendes Ferreira Simões – Técnica Superior (substituirá o 

Presidente do Júri, nas suas faltas e impedimentos);  

2.º Vogal efetivo: Maria da Saudade Bizarro – Coordenadora Técnica; 

1.º Vogal suplente: Sérgio Miguel Nunes Batista – Técnico Superior; 

2.º Vogal suplente: Alexandra Isabel Estrela do Carmo Raposo – Técnica Superior. 

15 - Os candidatos serão notificados por uma das formas previstas no nº 3 do artigo 30º da 

Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria nº 145-A/2011, de 

06/04. 



 

 

16 - A lista dos resultados obtidos será disponibilizada em www.cimal.pt e afixada em local 

visível e público na sede da CIMAL. 

17 - A lista unitária de ordenação final, após homologação, será publicada em www.cimal.pt e 

afixada em local visível e público da sede da CIMAL. 

18 - Nos termos do nº 4 do artigo 10º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, o presente aviso 

será publicado na bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt). 

Grândola, 18 de Janeiro de 2019 

O Presidente do Conselho Intermunicipal 

Vítor Manuel Chaves de Caro Proença 

http://www.bep.gov.pt/

