Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202103/0751
Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum
Estado: Activa
Nível Orgânico: Câmaras Municipais
Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Barrancos
Vínculo: CTFP a termo resolutivo certo
Duração: 12
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração:

2.ª Posição Rem. da carreira de Téc. Sup., Nível Rem. 15 da Tabela
Remuneratória Única, € 1.205,08.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR
Técnico Superior (Arquiteto): Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica,
ainda que com enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de
estudo, planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e
processos de natureza técnica e ou científicas inerentes à respetiva área de
especialização e formação académica, que visam fundamentar e preparar a
decisão, nomeadamente nos seguintes domínios: Conceção e projeção de
conjuntos urbano, edificações, obras públicas e objetos, prestando a devida
assistência técnica e orientação no decurso da respetiva execução; Elaborar
informações relativas a processos na área da respetiva especialidade, incluindo o
planeamento urbanístico, bem como sobre a qualidade e adequação de projetos
para licenciamento de obras de construção civil ou de outras operações
urbanísticas; Colaborar na organização de processos de candidatura a
financiamentos comunitários, da administração central ou outros; Colaborar na
Caracterização do Posto de Trabalho:
definição das propostas de estratégia, de metodologia e de desenvolvimento
para as intervenções urbanísticas e arquitetónicas; Coordenar e fiscalizar a
execução de obras; Efetuar os demais procedimentos e tarefas que forem
determinados por lei, regulamentos, deliberação ou despacho do Presidente ou
Vereador da tutela. Articular as suas atividades com outros profissionais,
nomeadamente nas áreas do planeamento do território, arquitetura paisagista,
reabilitação social e urbana e engenharia; Executar outras tarefas atribuídas por
lei, regulamentação aplicável, e/ou decisão superior.
Em virtude de ser detentor da qualidade de membro efetivo da respetiva ordem
profissional legalmente aprovada, pode executar as tarefas e exercer as funções
que sejam permitidas pelo normativo estatutário e/ou ético em vigor na mesma.
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;
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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 Despacho n.º 19/VP/2021, de 05 de março, em cumprimento da deliberação nº
Artigo 30.º da LTFP: 23/CM/2021, de 26 de fevereiro.
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

Nº Postos

Morada

Localidade

Câmara Municipal
de Barrancos

1

Praça do Município, 2

Código Postal

Distrito

Concelho

7230030
BARRANCOS

Beja

Barrancos

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos:
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: geral@cm-barrancos.pt - Muncipio de Barrancos - Praça do Município, n.º 2 7230-030 Barrancos
Contacto: Tel. 285950630 - email - manuel.godinho@cm-barrancos.pt
Data Publicitação: 2021-03-25
Data Limite: 2021-04-09
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da Republica 2ª Série, n.º 59 de 25 de março de 2021, Aviso (extrato) n.
5602/2021
Texto Publicado em Jornal Oficial: AVISO Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo, para o preenchimento de um posto de trabalho na
carreira e categoria de Técnico Superior (Arquiteto) 1 - Para os efeitos do
disposto nos artigos 30º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), aprovada em anexo, pela Lei n.º 35/2014, de 20/6, na sua redação
atual, e do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30/4, alterada e
republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro, torna-se público que,
por meu despacho n.º 19/VP/2021, de 05 de março, em cumprimento da
deliberação nº 23/CM/2021, de 26 de fevereiro, encontra-se aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do aviso extrato em
Diário da República, o procedimento concursal comum para recrutamento de
trabalhadores na modalidade jurídica de emprego público a termo resolutivo
certo, pelo prazo de um ano, eventualmente renovável nos termos legais, para
preenchimento de um posto de trabalho, na Carreira e Categoria de Técnico
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Superior (Arquiteto), previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal desta Câmara
para o ano de 2021. 2 - De acordo com a solução interpretativa uniforme da
Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente
homologada por sua Excelência o Secretário de Estado da Administração Local,
em 15 de julho de 2014, “as autarquias locais, não têm de consultar a DireçãoGeral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de
requalificação”. 2.1 - Na Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo não está
constituída a EGRA. 3 - Caracterização do posto de trabalho: Para além do
constante no anexo a que se refere o nº 2 do artigo 88º da Lei 35/2014, de
20/6, na carreira e categoria de Técnico Superior, o posto de trabalho a
concurso, carateriza-se pelo exercício das funções descritas no Mapa de Pessoal
do Município de Barrancos para o ano de 2021: 3.1 – Técnico Superior
(Arquiteto): Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com
enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo,
planeamento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de
natureza técnica e ou científicas inerentes à respetiva área de especialização e
formação académica, que visam fundamentar e preparar a decisão,
nomeadamente nos seguintes domínios: Conceção e projeção de conjuntos
urbano, edificações, obras públicas e objetos, prestando a devida assistência
técnica e orientação no decurso da respetiva execução; Elaborar informações
relativas a processos na área da respetiva especialidade, incluindo o
planeamento urbanístico, bem como sobre a qualidade e adequação de projetos
para licenciamento de obras de construção civil ou de outras operações
urbanísticas; Colaborar na organização de processos de candidatura a
financiamentos comunitários, da administração central ou outros; Colaborar na
definição das propostas de estratégia, de metodologia e de desenvolvimento
para as intervenções urbanísticas e arquitetónicas; Coordenar e fiscalizar a
execução de obras; Efetuar os demais procedimentos e tarefas que forem
determinados por lei, regulamentos, deliberação ou despacho do Presidente ou
Vereador da tutela. Articular as suas atividades com outros profissionais,
nomeadamente nas áreas do planeamento do território, arquitetura paisagista,
reabilitação social e urbana e engenharia; Executar outras tarefas atribuídas por
lei, regulamentação aplicável, e/ou decisão superior. Em virtude de ser detentor
da qualidade de membro efetivo da respetiva ordem profissional legalmente
aprovada, pode executar as tarefas e exercer as funções que sejam permitidas
pelo normativo estatutário e/ou ético em vigor na mesma. 4 - Perfil de
competências pretendido: Orientação para o Serviço Público; Análise da
informação e sentido crítico; Iniciativa e autonomia; Otimização de recursos;
Trabalho em equipa e cooperação. 5 - Local de trabalho – na Unidade de Obras
e Serviços Urbanos (UOSU/CMB), sem prejuízo das deslocações inerentes à
função. Os trabalhadores poderão cumprir a jornada diária de trabalho em mais
de um local de trabalho, tendo que suportar os custos inerentes a estas
deslocações. 6 - Posição remuneratória de referência – 2.ª posição
remuneratória da carreira de Técnico Superior, nível remuneratório 15 da Tabela
Remuneratória Única, cujo vencimento base para corrente ano é de € 1.205,08.
7 - Horário de Trabalho - O período normal de trabalho diário poderá ser
fracionado ao longo do dia, perfazendo um total de 35 horas/semana. 8 - O
presente aviso rege-se pelo disposto na LTFP; Portaria n.º 125-A/2019 de 30/4
(adiante designada por Portaria), alterada e republicada pela Portaria nº 12A/2021, de 11 de janeiro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31/7; Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31/12; Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3/2 e Código do
Procedimento Administrativo (CPA) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de
7/1. 9 - O recrutamento far-se-á de acordo com o estipulado no artigo 29.º da
Portaria. 10 - Cessação do procedimento concursal – O procedimento cessa nos
termos do artigo 30.º da Portaria. 11 - Requisitos de admissão – ao referido
procedimento concursal poderão concorrer indivíduos que, até ao termo do
prazo fixado para a apresentação das candidaturas, reúnam os seguintes
requisitos: 11.1 - Requisitos gerais – constantes do artigo 17.º da LTFP: a) Ter
nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição da
República Portuguesa, convenção internacional ou lei especial; b) Ter 18 anos de
idade completos; c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou
interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar; d) Possuir
robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; e) Ter
cumprido as leis de vacinação obrigatória. 11.2 - Requisitos habilitacionais:
Licenciatura em Arquitetura, não sendo possível substituir as habilitações
exigidas por formação ou experiência profissional. 11.3 - Em caso de
impossibilidade de ocupação do posto de trabalho objeto do presente
procedimento, por candidatos colocados em situação de requalificação ou por
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, poderá proceder-se ao recrutamento de trabalhadores com
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vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público
previamente estabelecido, conforme deliberação favorável da Câmara Municipal
em sua reunião de 26 de fevereiro de 2021. 11.4 - 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 do órgão ou serviço, idênticos àquele
para cuja ocupação se publicita o presente procedimento concursal. 12 –
Formalização das candidaturas: Nos termos do artigo 19.º da Portaria n.º 125A/2019 de 30 de abril, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 12A/2021 de 11 de janeiro, as candidaturas são efetuadas em suporte eletrónico,
através do preenchimento obrigatório de formulário de candidatura, disponível
no sítio da Internet do Município (www.cm-barrancos.pt) e remetidas para o
email: geral@cm-barrancos.pt, identificando o procedimento através do código
de oferta na Bolsa de Emprego Público. Em caso de total impossibilidade
poderão ser enviadas por correio registado com aviso de receção, para Praça do
Município, nº 2 – 7230-030 Barrancos. 12.1 – O formulário deve ser
acompanhado dos documentos a seguir discriminados, sob pena de exclusão: a)
Certidão, original ou autenticada, das habilitações literárias; b) Fotocópia do
bilhete de identidade válido ou do cartão de cidadão (desde que autorizada a sua
reprodução); c) Curriculum vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente
assinado (o não cumprimento desta regra do curriculum será motivo de
exclusão), donde conste a identificação pessoal, habilitações literárias e
profissionais, formação profissional, experiência profissional, avaliação de
desempenho, com indicação das funções com maior interesse para o lugar a que
se candidata e quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever
apresentar, por serem relevantes para apreciação do seu mérito; d) Fotocópia
legível de documento comprovativo da formação profissional frequentada e
relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho; e) Documento
comprovativo de experiência profissional, onde conste o tempo de serviço,
quando aplicável; f) Candidatos titulares de uma relação jurídica de emprego
público: declaração de avaliação de desempenho (qualitativa e quantitativa) no
exercício de funções públicas ou a declaração da sua inexistência, bem como,
carreira, categoria e atividade executada e respetivo tempo de serviço, posição
remuneratória detida pelo candidato à data da apresentação das candidaturas.
12.2 - Os candidatos devem preencher devidamente o formulário tipo de
candidatura, sob pena de exclusão. 12.3 - Os candidatos podem ainda
mencionar eventuais circunstâncias, devidamente comprovadas, que considerem
ser relevantes para apreciação do seu mérito ou constituírem motivo de
preferência legal, sendo as falsas declarações prestadas punidas nos termos da
lei. 12.4 - A não apresentação dos documentos comprovativos da reunião dos
requisitos legalmente exigidos (ponto 11.1; 11.2; 11.3; 12; 12.1 e 12.2), que
impossibilitem a admissão ou avaliação dos candidatos, determina a sua
exclusão do procedimento. 12.5 - Os dados pessoais recolhidos são necessários,
única e exclusivamente, para a apresentação de candidatura ao presente
procedimento concursal e que o tratamento desses dados respeitará a legislação
em vigor em matéria de proteção de dados pessoais (Lei n.º 67/98, de 26 de
outubro, na atual redação e o Regulamento Geral de Proteção de Dados). A
conservação dos dados pessoais apresentados pelos(as) candidatos(as) no
decurso do presente procedimento concursal devem respeitar o previsto no
artigo 47.º da referida Portaria. Os documentos apresentados no âmbito dos
presentes procedimentos concursais constituem-se como documentos
administrativos, pelo que o acesso aos mesmos se fará em respeito pela Lei n.º
26/2016, de 22 de agosto, na atual redação. 13 - Composição do júri - nos
termos dos artigos 12.º e 13.º da Portaria: Presidente: João Paulo Chorão Bilo,
chefe da Unidade de Obras e Serviços Urbanos da CMB. Vogais efetivos: Dalila
de Fátima Martins Guerra, Técnica Superior da UOSU/CMB, que substitui o júri
nas suas faltas e impedimentos e Francisco José Pelicano Rubio, Técnico
Superior da UAF/CMB. Vogais suplentes: Lurdes Mendes Saramago Agulhas,
Chefe da UAF/CMB e Lídia da Conceição Caçador Segão, Técnica Superior da
UASC/CMB. 14 - Métodos de Seleção: Serão aplicados os métodos de seleção:
14.1 - Avaliação Curricular, de acordo com o disposto na alínea c) do nº 1 do
artigo 5º da Portaria nº 125-A/2019 de 30 de abril: Habilitação Académicas
(ponderado a 35 %) – Licenciatura – 18 valores; Mestrado em área relevante
para o posto de trabalho a ocupar – 19 valores; Doutoramento em área
relevante para o posto de trabalho a ocupar – 20 valores. Formação Profissional
(ponderado a 20 %) – Será considerada a formação profissional, comprovada,
dentro da área das funções correspondentes ao posto de trabalho a ocupar,
sendo atribuído dez pontos a todos os candidatos, independentemente da
formação profissional detida e um ponto adicional a cada ação de formação com
um mínimo de 50 horas, no máximo de 20 valores. Para contabilização das horas
de formação profissional, um dia de formação corresponderá a 7 horas, exceto
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prova em contrário, não sendo consideradas as formações que não indiquem a
duração em dias ou horas. Experiência profissional (ponderado a 45 %) – Será
considerada a experiência profissional, comprovada, com incidência sobre a
execução de atividades inerentes ao posto de trabalho a ocupar, com a seguinte
valoração: Sem experiência profissional – 8 valores; Menos de um ano de
experiência – 10 valores; Um a três anos de experiência (inclusive) – 14 valores;
Mais de três anos até 6 anos de experiência (inclusive) – 17 valores; Para além
dos seis anos de experiência será atribuído um ponto adicional por cada módulo
de três anos de experiência, até o máximo de 20 valores. 14.2 - Entrevista
Profissional de Seleção, que visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a
experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a
interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os
relacionados com “motivação e orientação para o exercício da função”, “atitude,
responsabilidade e compromisso”, “relacionamento interpessoal” e “capacidade
de comunicação”. 14.3 - Classificação final: A classificação final será expressa na
escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos que na
classificação final obtenham classificação inferior a 9,5 valores e resultará da
seguinte fórmula: CF = (AC x 75 %) + (EPS x 25 %) Em que: CF = Classificação
final; AC = Avaliação Curricular; EPS = Entrevista Profissional de Seleção. 14.4 Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem enunciada e será
excluído o candidato que obtenha 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.º 9 do artigo 9.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. 14.5 - Em
situação de igualdade de valoração aplica-se o disposto no artigo 27º da
Portaria. 14.6 - Os parâmetros de avaliação, a sua ponderação e sistema de
valoração constam de ata do júri do procedimento, sendo disponibilizada no site
oficial do Município em www.cm-barrancos.pt 15 - Prazo de validade: o
procedimento concursal é válido para o preenchimento do posto de trabalho a
concurso e para constituição de reserva de recrutamento interna, nos termos do
artigo 4 º da Portaria; 16 – A Lista de ordenação final será publicada na página
eletrónica do Município em www.cm-barrancos.pt e afixada no átrio de entrada
da Unidade Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Barrancos,
sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República. 17 Exclusão e notificação dos candidatos: 17. 1 - Os candidatos excluídos serão
notificados nos termos do nº 1 do artigo 22º e por uma das formas previstas no
artigo 10º da Portaria, para a realização da audiência prévia nos termos do
Código do Procedimento Administrativo. 17.2 - Os candidatos admitidos e
aprovados em cada método serão convocados por uma das formas previstas no
artigo 10º da Portaria, para a realização da audiência prévia nos termos do
Código do Procedimento Administrativo, para a realização dos métodos de
seleção, com indicação do local, data e hora em que os mesmos devam ter
lugar. 18 - Serão cumpridas as normas legais no que respeita aos critérios de
preferência legalmente previstos. 19 - Quotas de Emprego: Nos termos do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, e para efeitos de admissão a
concurso, os candidatos com deficiência devem declarar no requerimento de
admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e
deficiência, os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de
seleção e o candidato portador de deficiência, com grau de incapacidade igual ou
superior a 60 % tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece
sobre qualquer outra preferência legal. 20 - Nos termos do artigo 9.º da
Constituição da República Portuguesa, o Município de Barrancos, 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. Paços do Município de Barrancos, 11 de março
de 2021 A VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL /Manuela Lopes/
Observações
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Alteração de Júri

Resultados

Questionário de Termino da Oferta
Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

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