
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202204/0606

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Ativa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal do Bombarral

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: 705,00€

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exerce as funções previstas no Anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º do 
Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho , na atual redação, designadamente: 
executa os trabalhos de conservação dos pavimentos; assegura o ponto de 
escoamento das águas, tendo sempre para esse fim de limpar valetas, 
desobstruir aquedutos e compor bermas; remove do pavimento a lama e as 
imundícies; conserva as obras de arte limpas da terra, da vegetação ou de 
quaisquer outros corpos estranhos; cuida da conservação e limpeza dos marcos, 
balizas ou quaisquer outros sinais colocados na via; leva para o local todas as 
ferramentas necessárias ao serviço, consoante o tipo de pavimento em que 
trabalha, não devendo deixá-las abandonadas; nos pavimento de macadame 
utiliza: ancinho para brita, carrinho de mão metálico, cérceas para valetas, 
enxada rasa grande, enxada rasa pequena, uma foicinha, forquilha, gadanha 
para corte de árvores, maço de madeira, pá de valador, pás de bico, pedra de 
afiar ferramenta, picaretas de pá de bico, um par de óculos para britador; 
tesoura de podar, serrote de mão; nos pavimentos de betuminoso usa: uma ou 
mais caldeiras, escovas de palhetas de aço, maço de ferro betuminoso, marreta 
de escassilhar, pá retangular, picareta de dois bicos, par de óculos de vidro para 
espalhador de betume, colher para alcatrão e fole para a limpeza de pavimentos; 
colabora em todos os trabalhos necessários à gestão da administração direta no 
âmbito de trabalhos de construção civil, quando necessário; executa outras 
tarefas que, no âmbito das suas competências, lhe sejam superiormente 
solicitadas; exerce as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que 
lhe são cometidas por lei, pelo Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais, deliberação, despacho ou determinação superior, aplicando sempre 
as regras de higiene e segurança no trabalho. 

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;
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e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

Deliberação da Câmara datada de 28/01/2022.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
do Bombarral

1 Praça do Município 2540046 
BOMBARRAL

Leiria                    
             

Bombarral             
                 

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Os/As candidatos/as terão que ter a escolaridade mínima obrigatória em função 
da sua data de nascimento:
- nascidos até 31/12/1966 - 4 anos de escolaridade;
- nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980 - 6 anos de escolaridade;
- nascidos a partir de 01/01/1981 - 9 anos de escolaridade;
- nascidos a partir do ano letivo de 2009/2010 - 12 anos de escolaridade.

Envio de Candidaturas para: Município do Bombarral, Praça do Município, 2540-046 Bombarral

Contacto: recursoshumanos@cm-bombarral.pt

Data Publicitação: 2022-04-20

Data Limite: 2022-05-05

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Aviso n.º 7758/2022 de 14 de abril, publicado na 2.º série do Diário da 
República.

Texto Publicado em Jornal Oficial: Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de postos de 
trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para trabalhadores da carreira/categoria de Assistente 
Operacional para a Divisão de Obras e Planeamento Urbanístico 1 – Para efeitos 
do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, abreviadamente designada 
por LTFP conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, e do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, todos 
na atual redação, torna-se público que, na sequência da deliberação favorável do 
órgão executivo datada de 28/01/2022 e, ainda, do meu Despacho n.º 9/2022, 
datado de 11/03/2022, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados 
da data da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público, 
procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de 
emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para ocupação de postos de trabalho previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal do Município do Bombarral, da carreira/categoria 
de assistente operacional, designadamente: ? Referência A – 1 Cantoneiro de 
Vias; ? Referência B – 1 Pintor; ? Referência C - 1 Calceteiro; ? Referência D - 1 
Pedreiro. 2 – Consultada a Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias 
Locais (EGRA), para o Município do Bombarral, em cumprimento do disposto nos 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

artigos 16.º e 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de dezembro, foi 
prestada a seguinte informação: “à data, a Comunidade Intermunicipal do Oeste 
está a avaliar o processo de constituição da Entidade Gestora de Requalificação 
(EGRA), pelo que se verifica a inexistência de trabalhadores em situação de 
requalificação (valorização profissional).” 2.1 - Os serviços municipais não 
possuem qualquer registo de pedido de mobilidade para os citados postos de 
trabalho, e não estão constituídas reservas de recrutamento nesta Câmara 
Municipal para os referidos postos de trabalho. 3 – O local de trabalho situa-se 
na área territorial do Município do Bombarral. 4 – Legislação Aplicável: Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho e seu Anexo (adiante designada por LTFP), Decreto-Lei 
n.º 209/2009 de 3 de setembro, e Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, 
adiante designada de Portaria, todas na atual redação. 5 – Para cumprimento do 
estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 
LTFP, o recrutamento para a constituição de relações jurídicas de emprego 
público por tempo indeterminado deve iniciar-se sempre de entre trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida. Nos termos dos n.ºs 2 e 4 do artigo 30.º da LTFP e alínea g) do 
n.º 4 do artigo 11.º da Portaria, em caso de impossibilidade de ocupação dos 
postos de trabalho por aplicação do disposto no número anterior, tendo em 
conta os princípios de racionalização, de economia, de eficiência e de eficácia 
que devem presidir à atividade municipal e conforme deliberação da Câmara 
Municipal, datada de 28 de janeiro, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado 
ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida. 6 – Caracterização dos postos de trabalho: Referência A – Exerce 
as funções previstas no Anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º do Anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, designadamente: executa os 
trabalhos de conservação dos pavimentos; assegura o ponto de escoamento das 
águas, tendo sempre para esse fim de limpar valetas, desobstruir aquedutos e 
compor bermas; remove do pavimento a lama e as imundícies; conserva as 
obras de arte limpas da terra, da vegetação ou de quaisquer outros corpos 
estranhos; cuida da conservação e limpeza dos marcos, balizas ou quaisquer 
outros sinais colocados na via; leva para o local todas as ferramentas 
necessárias ao serviço, consoante o tipo de pavimento em que trabalha, não 
devendo deixá-las abandonadas; nos pavimento de macadame utiliza: ancinho 
para brita, carrinho de mão metálico, cérceas para valetas, enxada rasa grande, 
enxada rasa pequena, uma foicinha, forquilha, gadanha para corte de árvores, 
maço de madeira, pá de valador, pás de bico, pedra de afiar ferramenta, 
picaretas de pá de bico, um par de óculos para britador; tesoura de podar, 
serrote de mão; nos pavimentos de betuminoso usa: uma ou mais caldeiras, 
escovas de palhetas de aço, maço de ferro betuminoso, marreta de escassilhar, 
pá retangular, picareta de dois bicos, par de óculos de vidro para espalhador de 
betume, colher para alcatrão e fole para a limpeza de pavimentos; colabora em 
todos os trabalhos necessários à gestão da administração direta no âmbito de 
trabalhos de construção civil, quando necessário; executa outras tarefas que, no 
âmbito das suas competências, lhe sejam superiormente solicitadas; exerce as 
demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas 
por lei, pelo Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, deliberação, 
despacho ou determinação superior, aplicando sempre as regras de higiene e 
segurança no trabalho. ? Referência B - Exerce as funções previstas no Anexo a 
que se refere o n.º 2 do artigo 88.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
na atual redação, designadamente: aplica camadas de tinta, verniz ou outros 
produtos afins, principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e 
metal para os proteger e decorar, utilizando pincéis de vários formatos, rolos e 
outros dispositivos de pintura e utensílios apropriados; prepara superfícies a 
recobrir e remove, se necessário, as camadas de pintura que se apresentem com 
deficiências; limpa ou lava a zona a pintar, procedendo, se for caso disso, a uma 
reparação cuidada, seguida de inspeção-geral; seleciona e prepara o material a 
empregar na pintura, misturando na devida ordem e proporção massas, óleos, 
diluentes, pigmentos, secantes, tintas, vernizes, cal, água, cola ou outros 
elementos; ensaia e afina o produto obtido até conseguir a cor, tonalidade, 
opacidade, poder de cobertura, lacagem, brilho, uniformidade ou outras 
características que pretenda; aplica as convenientes demãos de isolante, 
secantes condicionadores ou primários, usando normalmente pincéis de formato 
adequado, segundo o material a proteger e decorar; betuma orifícios, fendas, 
mossas ou outras irregularidades, com um ferro apropriado; emaça as 
superfícies com betumadeiras; lixa, decorrido o respetivo período de secagem, a 
fim de as deixar perfeitamente lisas; colabora nos trabalhos de construção civil; 
executa outras tarefas que, no âmbito das suas competências, lhe sejam 
superiormente solicitadas; exerce as demais funções, procedimentos, tarefas ou 
atribuições que lhe são cometidas por lei, pelo Regulamento de Organização dos 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

Serviços Municipais, deliberação, despacho ou determinação superior, aplicando 
sempre as regras de higiene e segurança no trabalho. ? Referência C - Exerce as 
funções previstas no Anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º do Anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, designadamente: reveste e 
repara pavimentos, justapondo e assentando paralelepípedos, cubos ou outros 
sólidos de pedra, tais como calçada à portuguesa, granito, basalto, cimento e ou 
pedra calcária, servindo-se da calceteira ou camartelo; prepara a caixa nivelando 
e regularizando o terreno; prepara o leito espalhando uma camada de areia ou 
pó de pedra, providencia a drenagem e escoamento das águas, refecha as 
juntas com areia, caliça ou outro material, talha pedras para encaixes utilizando 
a marreta adequada; adapta as dimensões dos blocos utilizados às necessidades 
da respetiva justaposição, fraturando-os por percussão segundo os planos mais 
convenientes; colabora em todos os trabalhos necessários à gestão e 
administração direta no âmbito de trabalhos de construção civil; executa outras 
tarefas que, no âmbito das suas competências, lhe sejam superiormente 
solicitadas; exerce as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que 
lhe são cometidas por lei, pelo Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais, deliberação, despacho ou determinação superior, aplicando sempre 
as regras de higiene e segurança no trabalho. ? Referência D - Exerce as 
funções previstas no Anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º do Anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, designadamente: constrói, 
reveste ou repara paredes ou outras partes integrantes de edificações, utilizando 
materiais diversos como a pedra, tijolo e outros; assenta na argamassa, 
previamente disposta, os blocos de materiais; instala sanitários e respetivos 
escoamentos; aplica telha e acabamentos diversos, repara orifícios, fendas e 
outras irregularidades, aplica materiais de acabamento e maneja ferramentas; 
faz pré-marcação manual para pintura de estradas, arruamentos, rotundas, 
estacionamentos, passadeiras, etc.; montagem e colocação de sinais; colocação 
e montagem de abrigos de passageiros; faz arranjos vários em abrigos; executa 
outros trabalhos de pedreiro tais como a execução de maciços de sinalização, 
execução em estaleiro de prumos para ocupações e delimitações, bases para 
abrigos de passageiros; conduz e eventualmente faz transporte de pessoal; 
coloca baias e prumos; faz a manutenção e limpeza de máquinas e 
equipamentos; interpreta desenhos, esquemas e outras especificações técnicas 
da obra a executar; executa outras tarefas que, no âmbito das suas 
competências, lhe sejam superiormente solicitadas; exerce as demais funções, 
procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por lei, pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, deliberação, despacho ou 
determinação superior, aplicando sempre as regras de higiene e segurança no 
trabalho. 6.1 - As descrições de funções em referência, não prejudica a 
atribuição aos trabalhadores de funções não expressamente mencionadas, que 
lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais detenham qualificação 
profissional adequada e que não impliquem desvalorização profissional, nos 
termos do n.º 1 do artigo 81.º do Anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho. 7 – 
Podem candidatar-se indivíduos, que até à data limite de apresentação de 
candidaturas reúnam, cumulativamente, os requisitos gerais e específicos 
previstos no artigo 17.º da LTFP, a seguir referidos: 7.1 – Requisitos Gerais: a) 
Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por 
convenção internacional ou por lei especial; b) Ter 18 anos de idade completos; 
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não interdito para o 
exercício das funções que se propõe desempenhar; d) Possuir robustez física e 
perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; e) Ter cumprido as leis 
da vacinação obrigatória. 7.2 - Requisitos específicos: 7.2.1 - Habilitação literária 
exigida em todos os procedimentos: Escolaridade obrigatória; 7.2.1.1 – Para o 
procedimento concursal identificado com “Referência D”, os candidatos deverão 
ser possuidores da carta de condução de veículos ligeiros. 7.2.2 - Não é possível 
a substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 
7.3 – Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na respetiva carreira e categoria e, não se encontrando em situação 
de valorização profissional, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal deste Município com caracterização idêntica à dos procedimentos aqui 
publicitados. 8 – Forma e prazo de candidaturas: As candidaturas devem ser 
efetuadas nos 10 dias úteis contados a partir da data da presente publicação 
através do preenchimento de formulário de utilização obrigatória, disponibilizado 
na página eletrónica deste Município (www.cm-bombarral.pt) e na área de 
Recursos Humanos, com envio de todos os documentos obrigatórios, por uma 
das seguintes vias: ? Pessoalmente, em suporte de papel, no Setor de 
Atendimento e Expediente Geral, situado no edifício sede do Município do 
Bombarral, sito na Praça do Município, 2540-046 Bombarral, durante as horas 
normais de expediente (das 9:00 às 16:00 horas); ou por ? Correio registado 
com aviso de receção expedido até ao termo do prazo fixado, para Praça do 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

Município, 2540-046 Bombarral, e endereçado ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal; ou por ? Correio eletrónico para recursoshumanos@cm-bombarral.pt, 
com envio de digitalização do formulário de utilização obrigatória devidamente 
preenchido e assinado, bem como de todos os documentos obrigatórios. 8.1 – A 
candidatura deverá ser acompanhada, sob pena de exclusão, dos seguintes 
documentos: a) Curriculum vitae atualizado, detalhado e assinado; b) Fotocópia 
legível do documento comprovativo das habilitações literárias, bem como, 
fotocópias do bilhete de identidade ou cartão de cidadão e do cartão com o 
número fiscal de contribuinte; c) Comprovativos da posse de carta de condução 
adequada, válida, quando aplicável; 8.2 - Caso seja detentor de relação jurídica 
de emprego público, deverá, sob pena de exclusão, apresentar a respetiva 
declaração emitida pelo serviço em que o candidato exerce funções ou a que 
pertence, devidamente atualizada (com data reportada ao prazo estabelecido 
para apresentação das candidaturas) da qual conste, de forma inequívoca: a) A 
modalidade de relação jurídica de emprego que detém; b) A carreira e a 
categoria em que se encontra integrado, bem como a posição e nível 
remuneratórios detidos; c) A antiguidade na função pública, na carreira, na 
categoria e no exercício da atividade que atualmente exerce; d) A caracterização 
do posto de trabalho que ocupa, ou ocupou por último, no caso dos 
trabalhadores em situação de valorização profissional, com identificação das 
atividades que se encontra a exercer, bem como a data a partir da qual as 
exerce; e) As menções quantitativas e qualitativas da avaliação de desempenho 
dos últimos dois biénios (2017/2018 e 2019/2020), ou declaração de que o 
candidato não foi avaliado nesse período com respetiva fundamentação; 8.3 – 
Devem também apresentar: 8.3.1- Os comprovativos das ações de formação, 
seminários e workshops frequentados; 8.3.2- Declarações comprovativas da sua 
experiência profissional com descrição detalhada das atividades exercidas. 8.4 - 
Os documentos entregues, quando emitidos em língua estrangeira, deverão ser 
acompanhados da respetiva tradução oficial e, quanto ao certificado de 
habilitações, deverá estar devidamente reconhecido nos termos da legislação 
aplicável. 8.5 - Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou sob 
compromisso de honra e dos elementos que escreveu no seu Curriculum Vitae. 
8.6 - Eventuais falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei. 8.7 - Aos candidatos que exerçam funções nesta autarquia não é 
exigida a apresentação de documentos comprovativos dos factos invocados no 
Curriculum Vitae, desde que expressamente refiram no formulário de 
candidatura que os mesmos se encontram arquivados no seu processo 
individual. 9 - Métodos de seleção: Em conformidade com o artigo 36.º da LTFP 
e artigo 5.º da Portaria os métodos de seleção obrigatórios serão: a) Prova de 
Conhecimentos (PC) e Avaliação Psicológica (AP), 9.1 – Para os candidatos que 
estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 
caracterizadora do posto de trabalho em causa, bem como os candidatos em 
situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado 
aquela atribuição, competência ou atividade para cuja ocupação o procedimento 
é aberto, realizam os seguintes métodos de seleção eliminatórios, exceto se 
optarem por escrito, pelos anteriores métodos de seleção, nos termos do n.º 3 
do artigo 36.º da LTFP, os métodos de seleção obrigatórios são: a) Avaliação 
Curricular (AC) e Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), 9.2 – Método 
de seleção facultativo ou complementar em ambos os casos: Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS). 9.3 - A valoração dos métodos de seleção será 
convertida numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os 
candidatos que não compareçam a um dos métodos ou que obtenham valoração 
inferior a 9,5 valores em qualquer um daqueles, não sendo, nesse caso, 
convocados para a realização do método seguinte. 9.4 – Cada um dos métodos 
de seleção utilizados é eliminatório pela ordem enunciada e será excluído o 
candidato que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos, 
não lhe sendo aplicado o método seguinte. 9.5 – A publicitação dos resultados 
obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada através de lista 
ordenada alfabeticamente, a afixar no edifício sede do Município do Bombarral, e 
disponibilizada no seu sítio da Internet. 9.6 – A prova de conhecimentos (PC) 
comporta uma parte escrita (PCE) e outra prática (PCP) e será avaliada segundo 
a seguinte fórmula: PC = (PCE x 40%) + (PCP x 60%). A prova de 
conhecimentos escrita será com consulta apenas em suporte de papel, com a 
duração máxima de 50 minutos e incide sobre as seguintes matérias. a) Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho na atual redação (Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas - LTFP) na parte das faltas e férias e licenças (artigos 126.º a 143.º e 
280.º a 283.º), tempo de trabalho (artigos 101.º a 125.º) e direitos, deveres e 
garantias do trabalhador (artigos 70.º a 76.º); b) Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, na atual redação, (Código do Trabalho - CT) na parte da prestação do 
trabalho (artigos 193.º a 236.º) e das faltas e férias (237.º a 257.º). A prova de 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

conhecimentos prática, de natureza prática e de realização individual, terá a 
duração máxima de 45 minutos e consistirá no seguinte: ? Referência A - Na 
limpeza e reperfilamento de valeta na montagem de sinalização vertical e na 
colocação de massas asfálticas e selagem de fissuras no pavimento. ? Referência 
B - Na marcação de passadeiras de peões ou de lugares de estacionamento. ? 
Referência C – Na reparação de pavimento em calçada. ? Referência D - Na 
execução de uma parede em alvenaria ou outro trabalho similar ou 
complementar, podendo efetuar o reboco, procede ao assentamento de 
manilhas, tubos e cantarias. 9.6.1 - A ordenação final dos candidatos que 
completem o procedimento será efetuada numa escala de 0 a 20 valores e 
resultará da aplicação das seguintes fórmulas: OF = PC (40%) + AP (30%) + 
EPS (30%) Ou OF = AC (40%) + EAC (30%) + EPS (30%) Sendo: OF – 
Ordenação Final; PC – Prova de Conhecimentos; AP – Avaliação Psicológica; EPS 
– Entrevista Profissional de Seleção; AC – Avaliação Curricular; EAC – Entrevista 
de Avaliação de Competências. 9.6.2 - Em situações de igualdade de valoração, 
entre os candidatos, aplica-se o disposto no artigo 27.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril. Caso o empate persista, por aplicação de todos os 
critérios ali previstos, prevalecerá o candidato com maior tempo de experiência 
profissional na área a concurso em funções públicas e se esta inexistir, em 
funções no setor privado. 10 – O Júri terá a seguinte composição: ? Referência A 
- Presidente: Isabel Maria Martins Policarpo, Chefe da Divisão de Obras e 
Planeamento Urbanístico; Vogais efetivos: Alexandra Martins Ferreira, Assistente 
Técnica, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Paulo 
António de Jesus Nunes, Encarregado Operacional; Vogais suplentes: Maria 
Antónia Palma Vargas, Técnica Superior e Lénia Maria Fonseca Damásio Tavares, 
Assistente Técnica ? Referência B: Presidente: Isabel Maria Martins Policarpo, 
Chefe da Divisão de Obras e Planeamento Urbanístico; Vogais efetivos: Lénia 
Maria Fonseca Damásio Tavares, Assistente Técnica que substitui o Presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Paulo António de Jesus Nunes, Encarregado 
Operacional. Vogais suplentes: Teresa Isabel Sasso Pereira Caetano, Técnica 
Superior e Alexandra Martins Ferreira, Assistente Técnica. ? Referência C: 
Presidente: Isabel Maria Martins Policarpo, Chefe da Divisão de Obras e 
Planeamento Urbanístico; Vogais efetivos: Alexandra Martins Ferreira, Assistente 
Técnica que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Paulo 
António de Jesus Nunes, Encarregado Operacional. Vogais suplentes: Maria 
Antónia Palma Vargas, Técnica Superior e Lénia Maria Fonseca Damásio Tavares, 
Assistente Técnica. ? Referência D: Presidente: Isabel Maria Martins Policarpo, 
Chefe da Divisão de Obras e Planeamento Urbanístico; Vogais efetivos: Lénia 
Maria Fonseca Damásio Tavares, Assistente Técnica que substitui o Presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Paulo António de Jesus Nunes, Encarregado 
Operacional. Vogais suplentes: Teresa Isabel Sasso Pereira Caetano, Técnica 
Superior e Alexandra Martins Ferreira, Assistente Técnica. 10.1 – O júri pode 
socorrer-se de outras entidades para a realização de algum dos métodos de 
seleção que dada a sua especificidade assim o exijam. 11 – A ata do júri, onde 
constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos 
métodos de seleção a utilizar, as grelhas classificativas e os sistemas de 
valoração final dos métodos, são publicitadas no site oficial do Município em 
www.cm-bombarral.pt, nos termos do n.º 6 do artigo 11.º da Portaria. 12 – Os 
candidatos excluídos serão notificados nos termos dos artigos 10.º, 22.º e 28.º 
da Portaria, para realização da audiência prévia dos interessados, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo. 12.1 – Notificação e forma de 
publicitação da lista unitária de ordenação final dos candidatos: As notificações, 
convocatórias para aplicação dos métodos de seleção e publicitação dos 
resultados obtidos em cada método de seleção intercalar são efetuadas de 
acordo com o artigo 10.º da Portaria, e através de lista, ordenada 
alfabeticamente, afixada em local visível e público das instalações da Câmara 
Municipal do Bombarral e disponibilizada na sua página eletrónica. 12.2 - Após 
homologação, a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é 
afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal do 
Bombarral e disponibilizada no seu sítio da Internet, sendo ainda publicado um 
aviso na 2.ª série do Diário da República, nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria. 13 – Declaração sob compromisso de honra: 13.1 – Para efeitos de 
admissão ao procedimento concursal, e nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 
19.º da Portaria, os candidatos com deficiência devem declarar no formulário de 
candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo 
de deficiência, e indicar se necessitam de meios/condições especiais para a 
realização dos métodos de seleção. 13.2 - Em cumprimento do n.º 3 do artigo 
3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001 de 3 de fevereiro, para os procedimentos 
concursais identificados com as “Referências A, B, C e D”, o candidato com 
deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
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qualquer outra preferência legal. 14 – Posicionamento Remuneratório: O 
posicionamento remuneratório obedecerá ao disposto no artigo 38.º da LTFP, 
sendo a posição remuneratória da categoria de assistente operacional de 705,00 
€ (setecentos e cinco euros), correspondente à 4.ª posição remuneratória, nível 
4 da Tabela Remuneratória Única. 15 – Em cumprimento da alínea h) do artigo 
9.º da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove ativamente uma politica 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 descriminação. 16 – Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da 
Portaria, o presente aviso é publicitado por extrato na 2.ª série do Diário da 
República, na íntegra na Bolsa de Emprego Público (BEP), e no sitio do Município 
do Bombarral (www.cm-bombarral.pt) para consulta a partir da data da 
publicitação na BEP. 17 – O Município do Bombarral informa que os dados 
pessoais recolhidos são necessários, única e exclusivamente, para a 
apresentação de candidatura ao presente procedimento concursal, em 
cumprimento do disposto nos artigos 17.º a 21.º da Portaria. 17.1 – O 
tratamento desses dados respeitará a legislação em vigor em matéria de 
proteção de dados pessoais. A conservação dos dados pessoais apresentados 
pelos candidatos no decurso do presente procedimento concursal deve respeitar 
o previsto no artigo 47.º da Portaria. 17.2 – Os documentos apresentados no 
âmbito do presente procedimento concursal constituem-se como documentos 
administrativos, pelo que o acesso aos mesmos se fará nos termos do previsto 
na Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na atual redação. Bombarral, 14 de abril de 
2022. O Presidente da Câmara, Ricardo Fernandes, Dr. 
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