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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 7947/2019

Procedimentos concursais comuns para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo

indeterminado para a carreira geral de técnico superior

Audiência dos interessados no âmbito da aplicação
do 1.º método de seleção

No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 
n.º 47/ PCM/2017, de 27 de outubro, na sequência da notificação e 
realização do 1.º método de seleção — prova de conhecimentos/ava-
liação curricular, efetuada nos termos e para os efeitos do n.º 1 do 
artigo 32.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro na sua atual redação, notificam -se os 
candidatos da audiência dos interessados no âmbito da exclusão do 
1.º método de seleção, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º 
conjugado com a alínea d) dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e n.os 1 a 5 do 
artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual 
redação e do Código do Procedimento Administrativo (Decreto -Lei 
n.º 4/2015 de 07 de janeiro), dos procedimentos concursais comuns, 
abaixo identificados, para constituição de vínculo de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a carreira/categoria de Técnico Superior, conforme 
aviso de abertura n.º 6463/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 93, de 15 de maio de 2018.

A lista contendo os candidatos notificados da audiência dos interes-
sados, encontra -se afixada nas instalações do Departamento de Pessoal 
(Edifício Técnico dos Paços do Concelho) e divulgada na página eletró-
nica, em www.cm -gaia.pt — Informação — Recursos Humanos — Pro-
cedimentos Concursais, Concursos e Comissões de Serviço.

Proc. 09/2018 — Um posto de trabalho — Direção Municipal de 
Administração e Finanças

Proc. 10/2018 — Um posto de trabalho — Departamento de Pessoal
Proc. 16/2018 — Um posto de trabalho — Departamento de Ação 

Social e Atividades Económicas
Proc. 17/2018 — Um posto de trabalho — Divisão de Gestão de 

Equipamentos e Eventos
Proc. 19/2018 — Um posto de trabalho — Divisão de Cultura e Ju-

ventude
Proc. 21/2018 — Um posto de trabalho — Divisão de Cultura e Ju-

ventude
Proc. 23/2018 — Um posto de trabalho — Serviços Municipais de 

Proteção Civil

Informamos os candidatos que devem obrigatoriamente utilizar o 
modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado e 
das Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio), com a designa-
ção de exercício do direito de participação de interessados, disponível 
na página eletrónica www.cm -gaia.pt. — informação — documentos 
municipais — requerimentos (n.º 544).

17 de abril de 2019. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
312238974 

 MUNICÍPIO DE VISEU

Aviso n.º 7948/2019

Procedimento concursal comum para o preenchimento 
de 15 postos de trabalho 

na carreira/categoria de assistente operacional
Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º.83 -A/2009, de 

22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º.145 -A/2011, de 
6 de abril, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, doravante designada por LTFP, aprovada em Anexo 
à Lei n.º.35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência 
da deliberação da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 28 de 
dezembro de 2017 e despacho datado de 11 de março de 2019, encontra-
-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, após a publicação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum com 
vista ao preenchimento de 15 postos de trabalho, na carreira/categoria 
de Assistente Operacional, em diversas áreas de atividade, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

conforme mapa de pessoal aprovado para o ano de 2019, dos seguintes 
postos de trabalho:

Referência A: 3 postos de trabalho de Assistente Operacional — Ca-
nalizador;

Referência B: 10 postos de trabalho de Assistente Operacional — Jar-
dineiro;

Referência C: 2 postos de trabalho de Assistente Operacional — Co-
veiro.

1 — Legislação aplicável: Lei n.º.35/2014, de 20 de junho, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, Decreto -Lei n.º.209/2009, de 3 de setem-
bro, Lei n.º.42/2016, de 28 de dezembro, Decreto -Lei n.º.29/2001, de 3 
de fevereiro e Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

2 — Consultada a Entidade Centralizadora para Constituição de Re-
servas de Recrutamento (ECCRC), para cumprimento do disposto no 
artigo 4.º da Portaria n.º.83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republi-
cada pela Portaria n.º.145 -A/2011, de 6 de abril, atribuição conferida ao 
INA pela alínea c) do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º.48/2012, foi prestada, 
em 10 de setembro de 2018, a seguinte informação: “Não tendo ainda 
decorrido qualquer procedimento concursal para constituição de reservas 
de recrutamento para a categoria de Assistente Operacional, declara -se 
a inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer candidato com 
o perfil adequado”.

Consultada a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, foi 
prestada, em 12 de setembro de 2018, a seguinte informação: “Não se 
encontra constituída nesta Comunidade Intermunicipal a EGRA prevista 
no artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, nem existe qualquer bolsa ou 
reserva de recrutamento para os postos de trabalho solicitados”.

De acordo com as Soluções Interpretativas Uniformes, da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, homologadas 
pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 
2014, “As autarquias locais não têm de consultar a Direção -Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito 
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação 
de requalificação.”

3 — Caracterização do posto de trabalho: Para além do constante 
no n.º.2 do artigo 88.º da LTFP, em conformidade com o estabelecido 
no mapa de pessoal aprovado, o trabalhador desempenha as seguintes 
funções:

Referência A: Manutenção dos sistemas de rega automática existen-
tes nos espaços verdes da Cidade. Dimensionamento, programação e 
instalação de sistemas de rega automática em espaços a implantar e a 
requalificar;

Referência B: Operações inerentes à manutenção dos Espaços Verdes 
que lhe são afectos (Limpezas, sachas, mondas, tratamentos fitossanitá-
rios, regas). Pode existir necessidade de condução de viaturas municipais 
afetas ao setor de parques e jardins;

Referência C: Procede à abertura e aterro de sepulturas, ao depósito 
e levantamento dos restos mortais, cuida do setor o cemitério que lhe 
está atribuído, cuida da capela, limpeza dos WCs.

3.1 — A descrição das funções em referência não prejudica a atribui-
ção ao trabalhador de funções que lhe sejam afins ou funcionalmente 
ligadas para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional 
adequada e não impliquem a desvalorização profissional, nos termos 
do n.º.1 do artigo 81.º da LTFP.

4 — Prazo de validade: O procedimento concursal destina -se ao 
preenchimento dos postos de trabalho e para os efeitos previstos no ar-
tigo 40.º Portaria n.º.83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada 
pela Portaria n.º.145 -A/2011, de 6 de abril.

5 — Local de trabalho: As funções serão exercidas na área geográfica 
do Município de Viseu.

6 — Remuneração: O posicionamento remuneratório do trabalhador 
será objeto de negociação após o termo do respetivo procedimento con-
cursal, nos termos do artigo 38.º da LTFP, conjugado com o artigo 21.º 
da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, cuja remuneração de referência 
é de 635,07€, correspondente ao nível 4 da Tabela Remuneratória Única.

7 — Requisitos de admissão — os previstos no artigo 17.º da LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, 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 o perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.


