
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202010/0289

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Monchique

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: 645,07€

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Doze postos de trabalho na carreira de assistente operacional:
- Ação social, educação e saúde (cinco postos de trabalho);
- Higiene e limpeza urbana e de edifícios (um posto de trabalho);
- Cantoneiro (dois postos de trabalho);
- Águas e saneamento (três postos de trabalho);
- Motorista (um posto de trabalho).

Funções de natureza executiva, com base em instruções gerais, grau de baixa 
complexidade.  

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

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.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: 9º ano (3º ciclo ensino básico)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Monchique

12 Travessa da Portela, 
n.º 2

8551951 
MONCHIQUE

Faro                     
              

Monchique            
                  

Total Postos de Trabalho: 12

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Município de Monchique, Travessa da Portela, 2, 8550-470 Monchique

Contacto: 282910200

Data Publicitação: 2020-10-09

Data Limite: 2020-10-22

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Formação Profissional
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Texto Publicado em Jornal Oficial: Validade do concurso: O procedimento concursal é válido para recrutamento dos 
postos de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos do artigo 32.º da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30-abr, na sua atual redação, ou seja, é válido para 
ocupação de idênticos postos de trabalho a ocorrer no prazo máximo de 18 
meses, contados da data de homologação da lista de ordenação final do 
presente procedimento (reserva de recrutamento interna). No presente 
recrutamento são utilizados os métodos de seleção obrigatórios, previstos no n.º 
1 do artigo 36.º da LTFP: Prova de conhecimentos (PC), Avaliação psicológica 
(AP) e avaliação curricular (AC), com uma ponderação de 50% e 40% e 
complementado pelo método de seleção facultativo 10%, respetivamente. O 
método de avaliação de prova de conhecimentos, com a duração máxima de 120 
minutos, consistirá na resposta a questões relacionadas com o perfil de 
competências do posto de trabalho a que se destina o procedimento concursal e 
versará sobre os temas definidos pelo Júri do Procedimento, aquando da sua 
primeira reunião, pelo que constam da ata e cuja lista será disponibilizada aos 
candidatos aquando da admissão. A avaliação psicológica encontra-se definida e 
caracterizada no artigo 36.º n.º 1 b) e artigo 9.º n.º 3 da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30-abr. Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de 
funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. Classificação Final — A 
Classificação Final (CF), expressa de acordo com a escala de 0 a 20 valores, é o 
resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas 
em cada método de seleção, por aplicação da seguinte fórmula: CF = (0,50×PC)
+(0,40×AP)+(0,10XAC) Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma 
das fases que comportem, é eliminatório pela ordem enunciada na lei. É excluído 
do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 
valores ou falte à sua realização, num dos métodos ou fases, não lhe sendo 
aplicado o método seguinte. O recrutamento dos candidatos que integram a lista 
unitária de ordenação final homologada deve observar as seguintes prioridades: 
a) prioridade 1 – trabalhadores colocados em situação de requalificação, 
conforme disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP; b) prioridade 2 
– trabalhadores detentores de vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado. Prazo de apresentação das candidaturas: 10 dias úteis, contados 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República. Formalização da 
candidatura: A apresentação da candidatura é efetuada, exclusivamente, em 
suporte de papel, através do preenchimento de formulário tipo, a utilizar 
obrigatoriamente pelos candidatos, que poderá ser solicitado ao serviço de 
Recursos Humanos deste Município e disponível em www.cm-monchique.pt. Na 
candidatura deverá obrigatoriamente indicar a referência do procedimento 
concursal a que se candidata. a) as candidaturas, dirigidas à Vereadora do 
pelouro de Recursos Humanos, poderão ser entregues pessoalmente no serviço 
de Recursos Humanos, sito na morada indicada no n.º 3 deste aviso ou 
remetidas pelo correio, mediante carta registada com aviso de receção expedida 
até ao termo do prazo fixado. Local de afixação da relação de candidatos e lista 
de classificação final: Edifício dos Paços do Município, sito na morada indicada no 
n.º 3 deste aviso e em www.cm-monchique.pt, após homologação, na 2.ª série 
do Diário da República. A publicitação dos resultados obtidos em cada método 
de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público, das instalações da Câmara Municipal de 
Monchique e disponibilizada na sua página eletrónica. Os candidatos aprovados 
em cada método são convocados para a realização do método seguinte através 
de notificação. 

Observações
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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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