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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, DE RECRUTAMENTO DE 1 (UM) POSTO DE 
TRABALHO, NA MODALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO A 
CONSTITUIR POR CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 
INDETERMINADO  
 

1 – Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada, em anexo, à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), 

conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril, doravante designada por Portaria e com os artigos 4.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 03 de setembro, torna-se público que, por deliberação da Junta de 

Freguesia de 6 de setembro de 2022, e do despacho do Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia datado de 20 de setembro de 2022, se encontra aberto pelo prazo de 10 

dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego 

Público (BEP), procedimento concursal comum, de recrutamento de trabalhador, com 

vista ao preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa 

de pessoal da Freguesia de Paços de Ferreira, na modalidade de relação jurídica de 

emprego público a constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado para 1 (um) posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente 

Operacional – Cantoneiro;  

2 - De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção Geral das Autarquias 

Locais, homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 

15/07/2014 (despacho 2556/2014-SEAP constante da nota n.º5/JP/2014 da DGAL) 

"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" 

No âmbito do disposto na Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, e para os efeitos do disposto 

nos artigos 14.º a 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de dezembro, na sua 

redação atual, relativamente à existência de trabalhadores em situação de 

requalificação ou valorização profissional, verificou-se que: ainda não foi constituída a 

EGRA (Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais) pela Comunidade  

Intermunicipal do Tâmega  e Sousa, e não existem trabalhadores em situação de 

requalificação ou valorização profissional nesta Freguesia. 
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3 - Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 

aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 

11 de janeiro; Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na sua redação atual; Decreto-Lei n.º 109-

A/2021, de 07 de dezembro; Decreto-Lei n.º 51/2022, de 26 de julho; Lei n.º 12/2022 

de 27 de junho; demais legislação complementar em vigor.  

4 – Âmbito de Recrutamento: Nos termos do artigo 30.º do anexo à LTFP e por 

deliberação da Junta de Freguesia datada de 6 de setembro de 2022, podem 

concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público previamente 

constituído. O recrutamento efetua-se, sem prejuízo de outras preferências legalmente 

estabelecidas, pela ordem prevista na LTFP. 

5 – De acordo com o disposto na alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria, 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 da  Freguesia de Paços de Ferreira 

idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento. 

6 – Local de trabalho: Área da Freguesia de Paços de Ferreira. 

7 – Caraterização dos postos de trabalho: O posto de trabalho a concurso 

carateriza-se pelo exercício de funções na carreira e categoria de Assistente 

Operacional, correspondente ao conteúdo funcional constante do anexo a que se 

refere o n.º 2 do artigo 88.º do anexo à LTFP, complementado com as funções 

descritas no mapa de pessoal da Freguesia de Paços de Ferreira, nomeadamente:  

- Proceder à limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; sacha; aduba; rega; 

e aplicação de herbicidas ou pesticidas de forma a assegurar o normal crescimento 

das plantas e árvores; 

-  Proceder à lavagem de vias públicas  e remoção de ervas; 

- Assegurar todas as ações necessárias ao bom funcionamento dos serviços que 

necessitem a sua colaboração. 

7.1 – A descrição do conteúdo funcional não prejudica a atribuição ao trabalhador de 

funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador 
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detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem desvalorização 

profissional, conforme o n.º 1 do artigo 88.º do anexo à LTFP.  

8 – Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o recrutamento e 

preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos do disposto nos n.os 3 

e 4 do artigo 30.º da Portaria. 

9 – Posicionamento remuneratório: De acordo com o artigo 38.º da LTFP, o 

posicionamento do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da 

categoria é objeto de negociação com a entidade empregadora pública que terá lugar 

imediatamente após o termo do procedimento concursal, visando-se como posição 

remuneratória de referência para o presente procedimento a 4.ª posição 

remuneratória, a que respeita o nível remuneratório 4 da categoria de Assistente 

Operacional, da carreira de Assistente Operacional, prevista na tabela remuneratória 

única (a propor no âmbito da negociação, de 705,00 € (setecentos e cinco euros), 

respeitando-se as regras previstas na legislação em vigor). 

10 – Requisitos de admissão: Só podem ser admitidos ao procedimento concursal os 

indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, 

satisfaçam os seguintes requisitos: 

10.1 – Requisitos previstos no artigo 17.º do anexo à 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. 

10.2 – Nível Habilitacional: de acordo com os artigos 34.º e 86.º da LTFP e em 

função do grau de complexidade 1 da carreira de assistente operacional, é exigida a 

escolaridade obrigatória de acordo com a data de nascimento (aos indivíduos nascidos 

até 31/12/1966 é exigido o 4.º ano; aos nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980 é 

exigido o 6.º ano; e aos nascidos a partir de 01/01/1981 é exigido o 9.º ano de 

escolaridade, sem prejuízo das situações em que é exigido o 12.º ano nos termos da 
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Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto). O nível habilitacional exigido pode ser substituído 

por formação ou experiência profissional. 

10.3 - Os/As candidatos/as possuidores/as de habilitações literárias obtidas em país 

estrangeiro, sob pena de exclusão, deverão apresentar, em simultâneo, documento 

comprovativo das suas habilitações correspondente ao reconhecimento das 

habilitações estrangeiras previstas pela legislação portuguesa aplicável. 

11 - Forma e prazo para apresentação de candidaturas: 

11.1 – Prazo – 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na 

Bolsa de Emprego Público (BEP), nos termos do artigo 18.º da Portaria. 

11.2 – Forma – Devido ao facto de esta Freguesia não possuir plataforma eletrónica 

para o efeito, as candidaturas deverão ser apresentadas, mediante preenchimento 

obrigatório de formulário de candidatura ao procedimento concursal, devidamente 

preenchido, assinado e datado, sob pena de exclusão, disponibilizado na página 

eletrónica da Freguesia de Paços de Ferreira, em https://www.jf-pacosdeferreira.pt/,  

remetidas por correio eletrónico para o endereço geral@jfpf.pt, devendo ser garantido 

que os anexos do e-mail não excedam os 5MB sob pena de não serem rececionados. 

A remessa da candidatura por outra via só poderá ser aceite, a título excecional e 

devidamente fundamentado e, como tal, aceite pelo júri, conforme previsão do n.º 4 do 

artigo 19.º da Portaria.  

11.3 – A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob pena de 

exclusão, conforme previsto na alínea a) do n.º 8 do artigo 20.º da Portaria, dos 

seguintes documentos: 

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, nos termos do n.º 2 do 

artigo 20.º da Portaria;  

b) Currículo vitae atualizado, detalhado, onde constem as funções que exerce 

e/ou desempenhou anteriormente, a formação profissional que possui e a 

experiência profissional adquirida. Os factos mencionados no currículo deverão 

ser devidamente comprovados, incluindo as ações de formação frequentadas, 

sob pena de não serem consideradas; 

c) Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem relevantes para 

apreciação de seu mérito; 
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d) No caso de ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, para além dos documentos supracitados, deverá apresentar 

declaração emitida pela entidade a que o candidato pertence, devidamente 

atualizada e autenticada, na qual conste de forma inequívoca, a modalidade de 

relação jurídica de emprego público; a antiguidade na carreira e na 

administração pública; posicionamento e nível remuneratório; descrição 

detalhada das funções inerentes ao posto de trabalho que ocupa, ou que 

ocupou (no caso dos/as trabalhadores/as em situação de Mobilidade Especial), 

com relevância para o presente procedimento concursal, com vista a 

apreciação do conteúdo funcional e informação referente à avaliação do 

desempenho, relativa aos últimos três anos, em que o/a candidato/a executou 

atividade idêntica à do posto de trabalho a exercer, e, na sua ausência, o 

motivo que determinou tal facto; 

e) No caso de ser detentor de relação jurídica de emprego por tempo 

determinado, acresce ainda, declaração emitida pelo serviço a que o candidato 

pertence, devidamente atualizada e autenticada, da qual conste de maneira 

inequívoca, a modalidade de relação jurídica de emprego público e a descrição 

detalhada das funções inerentes ao posto de trabalho ocupado, ou que ocupou 

(no caso dos/as trabalhadores/as em situação de Mobilidade Especial). 

11.4 – Os candidatos que exerçam funções na Freguesia de Paços de Ferreira ficam 

dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos factos indicados no 

currículo, desde que, expressamente, refiram que os mesmos se encontram 

arquivados no respetivo processo individual, para tanto, deverão declará-lo no 

requerimento. Nesses casos o júri do concurso solicitará oficiosamente os mesmos ao 

respetivo serviço de pessoal. 

11.5 – O não preenchimento ou preenchimento incorreto dos elementos relevantes do 

formulário de candidatura por parte do candidato determina a sua exclusão do 

procedimento concursal.  

11.6 – Quando a não apresentação atempada dos documentos se tenha devido a 

causas não imputáveis ao candidato, devidamente comprovadas, o júri pode conceder 

um prazo suplementar para apresentação dos documentos. 
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11.7 – Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida 

sobre a situação que descreve no seu currículo, a apresentação de documentos 

comprovativos das suas declarações. 

11.8 – As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da 

Lei, e as candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos no presente aviso 

e as que não estejam devidamente referenciadas não serão aceites. 

11.9 – Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, e para efeitos de 

admissão ao concurso, os candidatos com deficiência devem declarar sob 

compromisso de honra e/ou comprovar o respetivo grau de incapacidade e tipo de 

deficiência. Os candidatos com deficiência têm preferência nos termos da disposição 

legal mencionada.  

12 – Métodos de Seleção: Os métodos de seleção a utilizar sejam os previstos no 

artigo 36.º do anexo à LTFP conjugado com os artigos 5.º e 6.º, ambos da Portaria, ou 

seja, Prova de Conhecimentos, Avaliação Psicológica, complementando com o 

método facultativo a Entrevista Profissional de Seleção para os candidatos em geral e 

Avaliação Curricular, Entrevista de Avaliação de Competências, complementando com 

o método facultativo a Entrevista Profissional de Seleção para os candidatos que 

estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 

caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como, no recrutamento de 

candidatos em situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham 

desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, exceto quando 

afastados, por escrito, pelos próprios, caso em que serão aplicados os métodos 

utilizados para os restantes candidatos. 

12.1 – Prova de Conhecimentos (PC) – visa avaliar os conhecimentos académicos 

e/ou, profissionais e as competências técnicas necessárias ao exercício da função e 

será cotada numa escala de zero a vinte valores, considerando-se a valoração até às 

centésimas. 

12.1.1 – A prova assume forma oral, natureza prática e realização individual, de 

duração máxima de 45 minutos, com o objetivo de avaliar a perceção e compreensão 

da tarefa, qualidade de realização, celeridade na execução e grau de conhecimentos 

demonstrados. A avaliação terá em conta o processo de execução da tarefa, incluindo 

todas as distintas fases que o compõem assim como a correta e pertinente utilização 

dos equipamentos e ferramentas destinados para o efeito. 
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Serão considerados os seguintes parâmetros de avaliação: 

• Perceção e compreensão da tarefa (PCT), 

• Qualidade de realização (QR), 

• Celeridade de Execução (CE), 

• Grau de conhecimentos técnicos demonstrados (GCTD). 

A classificação final da prova prática resultará da aplicação da seguinte fórmula: 

PPC= (PCT+QR+CE+GCTD)/4 

A prova prática incidirá sobre as seguintes tarefas: 

Identificação de ferramentas associadas às funções; Identificação nominal das 

ferramentas, equipamentos e componentes necessários à execução de limpeza de 

uma valeta; Proceder à limpeza de uma berma; Indicação dos cuidados e precauções 

impostas à utilização das ferramentas e equipamentos necessários; Conhecimento 

das regras mínimas de segurança e de saúde na movimentação manual de cargas 

constantes do Decreto-Lei n.º 330/93, de 25 de setembro. 

12.2 – Avaliação Psicológica (AP) – visa avaliar aptidões, características de 

personalidade e ou competências comportamentais dos candidatos, tendo como 

referência o perfil de competências previamente definido, podendo comportar uma ou 

mais fases. Será valorada da seguinte forma: em cada fase intermédia do método, 

através das menções classificativas de Apto e Não Apto e na última fase do método, 

para os candidatos que o tenham completado, ou quando o método seja realizado 

numa única fase, através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 

Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 

de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 

Para aplicação deste método será solicitada à Junta de Freguesia, enquanto dirigente 

máximo do serviço, a colaboração de entidade especializada pública ou, tornando-se 

inviável, de entidade privada. 

12.3 - Avaliação Curricular (AC) – Visa analisar a qualificação dos candidatos, 

ponderando os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, a 

saber: Habilitações Académicas (HA), Formação Profissional (FP), Experiência 

Profissional (EP) e Avaliação de Desempenho (AD). Cotada numa escala de zero a 

vinte valores, considerando-se a valoração até às centésimas, sendo a classificação 
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obtida através da média aritmética ponderada das classificações dos elementos a 

avaliar, que se traduzirá na seguinte fórmula: 

AC = (HA + FP + 2EP + AD)/5 

Para cada um dos elementos constantes da fórmula atrás referida, serão 

estabelecidos os seguintes critérios de avaliação: 

12.3.1 - Habilitações Académicas (HA) 

Habilitações exigidas para o posto de trabalho – 19 valores 

Habilitações superiores às exigidas para o posto de trabalho – 20 valores 

12.3.2 - Formação Profissional (FP) – Será considerada a formação profissional 

certificada diretamente relacionada com a área/conteúdo funcional a recrutar, obtida 

nos últimos cinco anos, contabilizada em horas. Este parâmetro será avaliado até ao 

máximo de 20 valores da seguinte forma: 

Sem formação - 0 Valores 

Entre 1 hora e 10 horas – 12 valores 

Entre 11 horas e 30 horas– 14 valores 

Entre 31 horas e 50 horas –16 valores 

Entre 51 horas e 100 horas – 18 valores 

mais de 101 horas de – 20 valores 

Para efeitos de formação será considerada apenas a formação devidamente 

certificada e comprovada relacionada com as funções a exercer. 

Os valores não são cumulativos, pelo que no caso de presença de dois ou mais itens, 

atribuir-se-á o valor correspondente ao item mais elevado. 

Sempre que do respetivo certificado não conste o número de horas de duração da 

formação, considerar-se-á que cada dia de formação é equivalente a 7 horas e cada 

semana a 5 dias. 

12.3.3 - Experiência Profissional (EP) – Será considerado o tempo de serviço 

devidamente comprovado, mediante declaração certificada por anterior 

entidade/empregador onde conste inequivocamente a duração da relação contratual, 

qualquer que seja a modalidade de vínculo de emprego, público ou privado, 
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contabilizado em meses, no exercício das funções inerentes à carreira e categoria do 

mesmo contexto em que desempenhará as funções para as quais se promove o 

presente procedimento concursal, de acordo com a seguinte pontuação, até ao limite 

máximo de 20 valores: 

Menos de um ano no exercício da função - 8 valores; 

Entre 1 e 2 anos no exercício da função - 12 valores; 

Entre 2 e 3 anos no exercício da função - 14 valores; 

Entre 3 e 4 anos no exercício da função - 16 valores; 

Mais de 4 anos no exercício da função - 20 valores. 

12.3.4 - Avaliação de Desempenho (AD) – Será considerada a última avaliação obtida 

no local de trabalho em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência 

ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar, de acordo com a seguinte 

tabela: 

Excelente - 20 Valores 

Muito Bom/Relevante - 16 Valores 

Bom/Adequado - 12 Valores 

Sem avaliação de desempenho - 10 Valores 

12.4 - Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) – A realizar por um técnico 

detentor de formação e habilitação adequada para o efeito, visa obter informações 

sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências 

consideradas essenciais para o exercício da função. 

Será concretizada através da formulação de questões que visam avaliar as seguintes 

oito competências: 

Competências técnicas (3): realização e orientação para os resultados; orientação 

para o serviço público e orientação para a segurança; 

Competências pessoais (4): responsabilidade e compromisso com o serviço; tolerância 

à pressão e contrariedades; iniciativa e autonomia; relacionamento interpessoal; 

Competências conceptuais ou conhecimentos específicos (1): conhecimentos e 

experiência. 
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Este método de seleção será avaliado da seguinte forma: 

Sem competências - 0 valores 

Apresenta comportamento associado até 2 competências definidas - 4 valores 

Apresenta comportamento associado até 4 competências definidas - 8 valores 

Apresenta comportamento associado até 6 competências definidas - 12 valores 

Apresenta comportamento associado até 7 competências definidas - 16 valores 

Apresenta comportamento associado até 8 competências definidas - 20 valores 

Nos termos do previsto no n.º 5, art.º 9.º da Portaria 125-A/2019, de 30/04 a entrevista 

é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 

Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 

8 e 4 valores. 

12.4.1 - Para aplicação deste método será solicitada à Junta de Freguesia, enquanto 

dirigente máximo do serviço, a colaboração de entidade especializada pública ou, 

tornando-se inviável, de entidade privada. 

12.5 - Entrevista Profissional de Seleção (EPS) – A realizar pelo júri do concurso, 

terá por fim avaliar a experiência profissional e aspetos comportamentais, 

nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e relacionamento 

interpessoal, de acordo com os seguintes parâmetros: A-Expressão verbal e 

sociabilidade, B- Maturidade e espírito crítico, C- Motivação para o desempenho da 

função e D- Qualidade da experiência profissional. Cada parâmetro será avaliado da 

seguinte forma: Elevado – 20 valores, Bom – 16 valores, Suficiente – 12 valores, 

Reduzido – 8 valores e Insuficiente – 4 valores. O resultado final da entrevista 

profissional de seleção é obtido através da média aritmética simples das classificações 

dos parâmetros a avaliar. 

12.6 - Atendendo à celeridade que importa imprimir ao presente procedimento 

concursal, tendo em conta a urgência no preenchimento do posto de trabalho em 

apreço, e tendo ainda em consideração a imprevisibilidade do número de candidatos 

ao procedimento e as condições técnicas e físicas existentes para a aplicação dos 

mesmos, os métodos de seleção indicados serão aplicados de forma faseada, sendo 

que a aplicação do segundo método e dos métodos seguintes será efetuada apenas a 

parte dos candidatos aprovados no método anterior, a convocar por conjuntos 
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sucessivos de 10 candidatos, por ordem decrescente de classificação, respeitando a 

prioridade legal da sua situação jurídico-funcional, até à satisfação das necessidades 

(cfr. art.º 7.º da Portaria). 

13 – Valoração Final: Nos termos previstos no artigo 26.º da Portaria a valoração final 

e a consequente a ordenação final dos candidatos que completem o procedimento, 

com aprovação em todos os métodos de seleção aplicados, é efetuada por ordem 

decrescente da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas 

em cada método de seleção, expressa numa escala de 0 a 20 valores e de acordo 

com as seguintes fórmulas: para os candidatos em geral: CF = (PC x 45 %) + (AP x 25 

%) + (EPS x 30 %) em que CF = Classificação Final; PC = Prova de Conhecimentos, 

AP = Avaliação Psicológica e EPS = Entrevista Profissional de Seleção. Para os 

candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 

atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no recrutamento 

de candidatos em situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham 

desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade: CF = (AC x 35 %) + 

(EAC x 35 %) + (EPS x 30 %) em que CF = Classificação Final; AC = Avaliação 

Curricular, EAC = Entrevista de Avaliação de Competências e EPS = Entrevista 

Profissional de Seleção. 

14 – Critério de desempate: Em caso de igualdade de valoração entre os candidatos 

aplicam-se os critérios previstos no artigo 27.º da Portaria, subsistindo a igualdade, a 

preferência de valoração será feita pela seguinte ordem: candidato/a que esteja a 

desempenhar funções em posto de trabalho idêntico ou equiparado; candidato/a com 

mais tempo de experiência em funções similares ao posto de trabalho a concurso; 

candidato/a com habilitação literária superior. 

15 – Consideram-se excluídos, os candidatos que: 

a) não compareçam a qualquer um dos métodos de seleção para que hajam sido 

convocados; 

b) no decurso de um método de seleção apresentem a respetiva desistência; 

c) obtenham valoração inferior a 9,5 valores, num dos métodos de seleção ou na 

classificação final. 

16 – Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de seleção, bem como o 

sistema de classificação dos candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, 
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constam das atas das reuniões do júri do procedimento, as quais serão facultadas aos 

candidatos, sendo disponibilizadas  na página eletrónica da Freguesia de Paços de 

Ferreira, em https://www.jf-pacosdeferreira.pt/. 

17 – Composição do Júri: Nos termos do artigo 12.º da Portaria, é constituído um júri 

de concurso, composto por um presidente, dois vogais efetivos e dois vogais 

suplentes:  

Presidente: Alice Clara Carneiro da Silva, Presidente da Assembleia de Freguesia de 

Paços de Ferreira; 

1.º Vogal Efetivo: Hélia Cristina Pereira Dias, Assistente Operacional na Freguesia de 

Paços de Ferreira; 

Suplente: Manuel Fernando Sousa Dias, Membro da Assembleia de Freguesia de 

Paços de Ferreira; 

2.º Vogal Efetivo: Fernando Alfredo Teixeira da Silva, Assistente Operacional na 

Freguesia de Paços de Ferreira; 

Suplente: Sofia Isabel Costa da Silva, Membro da Assembleia de Freguesia de Paços 

de Ferreira; 

17.1 – De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º da Portaria, fica designado o 

1.º vogal efetivo, como substituto do Presidente do Júri nas suas faltas e 

impedimentos. 

18 – Exclusão e notificação dos candidatos – Os candidatos excluídos serão 

notificados nos termos do artigo 10.º e 22.º, ambos da Portaria, para realização da 

audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo. As 

alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas em formulário próprio para o 

exercício do direito de participação dos interessados, disponibilizado na página 

eletrónica da  Freguesia de Paços de Ferreira ou junto dos serviços administrativos da 

Junta de Freguesia. 

18.1 - A morada e o endereço eletrónico a considerar para efeitos de notificação dos 

candidatos serão os indicados no formulário tipo de candidatura. 

19 – Os candidatos admitidos/aprovados serão convocados/notificados, com indicação 

do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, em conformidade com 

o disposto no artigo 10.º da Portaria. 
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20 – A publicitação dos resultados obtidos nos métodos de seleção é efetuada através 

de lista ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público das instalações 

da Junta de Freguesia de Paços de Ferreira, e disponibilizada na sua página 

eletrónica.  

21 – A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é notificada, para 

efeitos de audiência de interessados, nos termos do n.º 1 do artigo 28.º da Portaria e 

publicitada na página eletrónica da Freguesia de Paços de Ferreira em https://www.jf-

pacosdeferreira.pt/. 

22 – A lista unitária da ordenação final dos candidatos, depois de homologada, é 

publicada na 2.ª Série do Diário da República, afixada em local visível e público das 

instalações da Junta de Freguesia de Paços de Ferreira e disponibilizada na sua 

página eletrónica em https://www.jf-pacosdeferreira.pt/. 

23 – Proteção de Dados Pessoais: na candidatura, o/a candidato/a presta as 

informações e o necessário consentimento para o tratamento dos dados pessoais, no 

ato de candidatura e com a estrita finalidade de recolha, e integração na base de 

dados do procedimento concursal e pelo tempo que durar o procedimento concursal, 

nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

24 – Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º 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 (Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 1 de março)”. 

 

 

Paços de Ferreira, 10 de outubro de 2022 

 

O Presidente, 

António Constantino da Silva Barros 


