
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202009/0640

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Outros

Orgão / Serviço: Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral

Vínculo: CTFP a termo resolutivo certo

Duração: 24

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 1.205,08€

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
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Caracterização do Posto de Trabalho:

 Envolve o exercício de funções da carreira geral de
técnico superior, tal como descrito no Anexo I da LTFP, no âmbito da Unidade de 
Gestão Interna
e de acordo com a seguinte caracterização: Funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que
fundamentam e preparam a decisão; Acompanhar as políticas florestais; 
Promover a articulação
e compatibilização dos instrumentos de planeamento florestal de âmbito 
municipal; Acompanhar
e promover a transposição homogénea dos Planos Regionais de Ordenamento 
Florestal (PROF)
para os Planos Diretores Municipais (PDM); Promover a articulação e 
funcionamento dos GTF
(Gabinete Técnicos Florestais) municipais; Acompanhamento dos Planos de 
Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PDFCI) e Planos Municipais de Defesa da Florestas Contra 
Incêndios (PMDFCI);
Identificação, para efeito de planeamento e intervenções integradas de âmbito 
florestal à escala
intermunicipal, de unidades de planeamento e gestão; Produção e 
disponibilização de informação
agregada de âmbito florestal, nomeadamente cartográfica; Difusão de 
informação de âmbito florestal
junto dos GTF municipais; Outras atividades que sejam solicitadas pelo ICNF, I. 
P., em articulação
com a entidade intermunicipal; realização de reuniões com os GTF Municipais 
para acompanhamento e implementação das ações estabelecidas nos diversos 
diplomas legais e planos relativos a
políticas florestais; estabelecer procedimentos para verificação da 
compatibilização da informação
cartográfica dos planos de âmbito florestal a nível municipal; produzir propostas 
de normativos para
a transposição dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal para os Planos 
Diretor Municipais;
promover ações de formação no âmbito dos Sistemas de Informação Geográfica; 
realizar reuniões com as Comissões Municipais de Defesa da Floresta para 
acompanhamento dos Planos de
Defesa da Floresta Contra Incêndios e Planos Municipais de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios;
elaboração de relatórios anuais de reporte das principais atividades conforme 
contratualizado no
âmbito da criação do GTF Intermunicipal; executar as tarefas que, no âmbito das 
suas atribuições,
lhes sejam superiormente solicitadas.

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:

Deliberação do Conselho Intermunicipal da CIMAL - Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Litoral de 20/5/2020

Habilitação Literária: Licenciatura
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Descrição da Habilitação Literária: Ciências Florestais

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Comunidade 
Intermunicipal do 
Alentejo Litoral

1 Largo Manuel Sobral - 
Edifício do GAT

7570132 
GRÂNDOLA

Setúbal                 
               

Grândola               
                

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Largo Manuel Sobral - Edifício GAT - 7570-132 Grândola

Contacto: 269450110

Data Publicitação: 2020-09-15

Data Limite: 2020-09-29

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial: AVISO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO PARA 
PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO EM REGIME DE CONTRATO DE 
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO CERTO 1 - Nos termos do nº 2 do 
artigo 33º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP - Lei nº 35/2014, 
de 20/06, na sua redação em vigor), e do artigo 11º da Portaria nº 125-A/2019, 
de 30/04, torna-se público que, por deliberação do Conselho Intermunicipal da 
CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (adiante designada 
abreviadamente CIMAL) de 20/05/2020, proferida no uso da competência 
prevista no nº 1 do artigo 9º do D.L. nº209/2009, de 3/09, se encontra aberto 
pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data de publicação do aviso extrato no 
Diário da República, procedimento concursal na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo certo, por dois anos, para preenchimento 
de um posto de trabalho previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal da CIMAL, 
na categoria e carreira de Técnico Superior. 2 – Procedimento prévio ao 
recrutamento de trabalhadores: Inexistem reservas internas de recrutamento, 
existindo dispensa de consulta ao INA de acordo com solução interpretativa da 
DGAL, não estando constituída a EGRA (Entidade Gestora da Requalificação nas 
Autarquias). 3 - Legislação aplicável (na sua redação em vigor): Lei nº 35/2014, 
de 20/06 (adiante designada por LTFP); D.L. nº 209/2009, de 3/09; Portaria nº 
1553-C/2008, de 31/12; Portaria nº 125-A/2019, de 30/04; Lei nº 2/2020, de 
31/03; D.L. nº 29/2001, de 03/02; D.L. nº 4/2015, de 07/01. 4 - Posição 
Remuneratória: 2ª posição remuneratória, nível 15, que corresponde ao 
vencimento mensal ilíquido de 1.205,08€. 5 - Âmbito do recrutamento: O 
recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, em cumprimento do estabelecido no nº3 do 
artigo 30º da LTFP. Tendo em conta os princípios de racionalização, eficácia, 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

eficiência e economia de custos, que devem presidir à atividade administrativa, 
foi autorizado que em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho 
por aplicação do disposto no nº 3 do artigo 30º da LTFP, podem candidatar-se 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado 
ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida, ao abrigo do disposto nos números 4 e 5 do artigo 30º da LTFP, 
conforme deliberação do Conselho Intermunicipal da CIMAL de 20/05/2020. 6 - 
Local de trabalho: Área territorial da CIMAL - Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Litoral. 7 - Caracterização do posto de trabalho a ocupar: Envolve o 
exercício de funções da carreira geral de técnico superior, tal como descrito no 
Anexo I da LTFP, no âmbito da Unidade de Gestão Interna e de acordo com a 
seguinte caracterização: Funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica 
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; Acompanhar as 
políticas florestais; Promover a articulação e compatibilização dos instrumentos 
de planeamento florestal de âmbito municipal; Acompanhar e promover a 
transposição homogénea dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) 
para os Planos Diretores Municipais (PDM); Promover a articulação e 
funcionamento dos GTF (Gabinete Técnicos Florestais) municipais; 
Acompanhamento dos Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDFCI) e 
Planos Municipais de Defesa da Florestas Contra Incêndios (PMDFCI); 
Identificação, para efeito de planeamento e intervenções integradas de âmbito 
florestal à escala intermunicipal, de unidades de planeamento e gestão; 
Produção e disponibilização de informação agregada de âmbito florestal, 
nomeadamente cartográfica; Difusão de informação de âmbito florestal junto dos 
GTF municipais; Outras atividades que sejam solicitadas pelo ICNF, IP, em 
articulação com a entidade intermunicipal; realização de reuniões com os GTF 
Municipais para acompanhamento e implementação das ações estabelecidas nos 
diversos diplomas legais e planos relativos a políticas florestais; estabelecer 
procedimentos para verificação da compatibilização da informação cartográfica 
dos planos de âmbito florestal a nível municipal; produzir propostas de 
normativos para a transposição dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal 
para os Planos Diretor Municipais; promover ações de formação no âmbito dos 
Sistemas de Informação Geográfica; realizar reuniões com as Comissões 
Municipais de Defesa da Floresta para acompanhamento dos Planos de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios e Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios; elaboração de relatórios anuais de reporte das principais atividades 
conforme contratualizado no âmbito da criação do GTF Intermunicipal; executar 
as tarefas que, no âmbito das suas atribuições, lhes sejam superiormente 
solicitadas. 8 - A descrição das funções em referência não prejudica a atribuição 
ao trabalhador de funções, não expressamente mencionadas, que lhe sejam 
afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha 
qualificação profissional adequada e não impliquem desvalorização profissional, 
nos termos do artigo 81º da LTFP. 9 - Requisitos de admissão: 9.1 - Ser 
detentor dos requisitos previstos no artigo 17º da LTFP: a) Nacionalidade 
portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção 
internacional ou por 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. 9.2 - 
Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
dos requisitos referidos no ponto 9.1 desde que declarem, sob compromisso de 
honra, no requerimento de candidatura, que reúnem os referidos requisitos. 9.3 
- Nível habilitacional exigido: Licenciatura na área das Ciências Florestais; 10 - 
Nos termos da alínea k) do nº 4 do artigo 11º da Portaria nº 125-A/2019, de 
30/04 na atual redação, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 
categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal desta entidade idêntico ao posto de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o presente procedimento. 11 – Forma e local para 
apresentação de candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas em 
suporte de papel, mediante preenchimento de formulário de utilização 
obrigatória, disponível no site da CIMAL (www.cimal.pt), entregues 
pessoalmente nos serviços administrativos da CIMAL, sita no Largo Manuel 
Sobral – Edifício GAT, 7570-132 Grândola ou remetidas através de correio 
registado com aviso de receção, para CIMAL, sita no Largo Manuel Sobral – 
Edifício GAT, 7570-132 Grândola. 11.1 - Da candidatura, devem constar, 
obrigatoriamente, os seguintes elementos: a) Identificação do procedimento 
concursal a que se candidata, com identificação da carreira, categoria e 
atividades caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar; b) Identificação da 
entidade que realiza o procedimento; c) Identificação completa do candidato 

4



Texto Publicado em Jornal Oficial:

(nome, data de nascimento, nacionalidade, número de contribuinte, residência, 
código postal, telefone e endereço eletrónico, caso exista); d) Declaração sob 
compromisso de honra que cumpre os requisitos de admissão, designadamente: 
i) Os relativos ao nível habilitacional e área académica ou profissional; ii) 
Declaração de veracidade dos factos constantes da candidatura. 11.2 – O 
formulário de candidatura deverá ser acompanhado da seguinte documentação: 
a) Fotocópia legível do certificado de habilitações ou outro documento 
legalmente reconhecido para o efeito; b) Sendo o candidato detentor de relação 
jurídica de emprego: Declaração atualizada com data reportada ao prazo 
estabelecido para apresentação de candidaturas, emitida pelo serviço de origem 
a que o candidato pertence, da qual conste a identificação inequívoca da relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida, bem como da carreira e 
categoria de que seja titular e da descrição das funções exercidas e classificação 
obtida nos últimos três anos, a nível de avaliação de desempenho nos termos do 
SIADAP; c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, dele devendo 
constar, designadamente, as habilitações literárias, as funções que exerce ou 
exerceu, com indicação dos respetivos períodos de duração e atividades 
relevantes, assim como, a formação profissional detida (com indicação das 
entidades promotoras, duração e datas), a avaliação do desempenho obtida e 
quaisquer outros elementos que considere passíveis de influírem na apreciação 
do respetivo mérito, anexando os documentos comprovativos da experiência 
profissional e formação relacionados com o conteúdo funcional do posto de 
trabalho; 11.3 - As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei; 11.4 – A não apresentação da declaração referida na alínea b) 
do ponto 11.2, ou a falta de indicação da natureza do vínculo e sua 
determinabilidade, implica a não consideração da situação jurídico-funcional do 
candidato para efeitos de prioridade na fase de recrutamento; 12 - Métodos de 
seleção: Os métodos de seleção a utilizar no presente procedimento, serão os 
seguintes (cfr. nº6 e nº 4 do artigo 36º LTFP e do artigo 5º e 6º, nº 1, alínea a) 
da Portaria nº 125-A/2019): a) Avaliação Curricular (AC); b) Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS). 12.1 – Avaliação Curricular (AC) - visa analisar a 
qualidade dos candidatos designadamente a habilitação académica ou 
profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da 
formação realizada e tipo de funções exercidas. 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= (0,6 GA + 0,4 CFL)] x 30 %) + (FP x 30 %) + (EP x 40 %) em que: AC - 
Avaliação Curricular; HA – Habilitação Académica; FP – Formação Profissional; 
EP – Experiência Profissional; AD – Avaliação do Desempenho. 12.2 - Entrevista 
Profissional de Seleção - Classificável de 0 a 20 valores, visa avaliar, de forma 
objetiva e sistemática, a motivação, interesses profissionais e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o 
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, é avaliada 
segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 
Insuficiente, classificados respetivamente, de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 13 - A 
ordenação final dos candidatos que completem o processo resultará da média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção 
que será expressa na escala de 0 a 20 valores e efetuada através da seguinte 
fórmula: CF = (70% x AC) + (30% x EPS) em que: CF = Classificação final; AC 
= Avaliação Currricular; EPS = Entrevista Profissional de Seleção. 14 - Nos 
termos do nº 9 do artigo 9º da Portaria nº 125-A/2019, de 30/04, cada um dos 
métodos de seleção é eliminatório. 15 - É 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 seguintes, bem como o candidato que não 
compareça à realização de qualquer método de seleção. 16 – As atas do júri, 
onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação para cada um 
dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final do método, são publicitadas no sítio da internet da CIMAL – Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral. 17 - 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: Sérgio Miguel Nunes Batista – Técnico Superior. 1.º Vogal 
suplente: Alexandra Isabel Estrela do Carmo Raposo – Técnica Superior. 2.º 
Vogal suplente: Anouschka Maria Caels Louro – Técnica Superior. 18 - Exclusão 
e notificação de candidatos: os candidatos excluídos serão notificados por uma 
das formas previstas no artigo 10º da Portaria nº 125-A/2019, para a realização 
da audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. Para realização dos métodos de seleção, nos termos previstos no 
artigo 24º, e por uma das formas previstas no artigo 10º, da Portaria nº 125-
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

A/2019. 19 - Na sequência da aplicação dos métodos de seleção e da ordenação 
final dos candidatos, subsistindo o empate, após a aplicação dos critérios de 
ordenação preferencial previstos no artigo 27º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 
de Abril, serão utilizados os critérios de desempate abaixo enunciados, de acordo 
com a seguinte ordem: 1.º - Experiência profissional dos candidatos na respetiva 
área funcional; 2.º - Formação profissional dos candidatos, na respetiva área 
funcional; 3.º - Residência num dos Municípios do Litoral Alentejano. 20 – A 
publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é 
efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e 
público nas instalações da CIMAL e disponibilizada na sua página eletrónica 
(www.cimal.pt). Os candidatos aprovados em cada método de seleção são 
convocados para a realização do método seguinte, através de notificação, por 
uma das formas previstas no artigo 10º da Portaria nº 125-A/2019. 21 – A lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, bem como as exclusões 
do procedimento ocorridas na sequência da aplicação de cada um dos métodos 
de seleção é aplicável a audiência prévia dos interessados, nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo. A homologação da lista unitária de classificação 
final, relativa ao presente procedimento, será afixada em local público das 
instalações de funcionamento da CIMAL, disponibilizada na sua página 
eletrónica, sendo ainda publicado um aviso na 2ª série do Diário da República 
com informação sobre a sua publicitação. 22 - Em cumprimento da alínea h), do 
artigo 9º, da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação. 23 - De acordo com o artigo 3º, nº 2 do Decreto-Lei nº 29/2001, 
de 3/02, os candidatos com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, desde que 
devidamente comprovada. 24 - Nos termos do nº 1 do artigo 11º da Portaria nº 
125-A/2019, o presente aviso, será publicitado na 2ª série do Diário da 
República, por extrato, na Bolsa de Emprego Público em www.bep.gov.pt e na 
página eletrónica da CIMAL (www.cimal.pt). Grândola, 15 de Setembro de 2020 
O Presidente do Conselho Intermunicipal – Vítor Manuel Chaves de Caro Proença

Observações

Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Resultados

Alteração de Júri
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Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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