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 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 14314/2014

Concurso interno geral para provimento do cargo
de 2.º comandante dos Bombeiros Municipais

1 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, conjugado com o artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, e artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 
público que, por deliberação do órgão executivo desta Câmara Muni-
cipal, de 18/09/2014, que recaiu sobre a proposta n.º 805/2014/CM, de 
12/09/2014, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República, 
concurso interno geral para provimento do cargo de 2.º comandante dos 
Bombeiros Municipais de Faro.

2 — Legislação aplicável: Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril; 
Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, aplicado à Administração Local 
pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho, Decreto -Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro; Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

3 — Prazo de validade: o presente concurso caduca com o preenchi-
mento do cargo posto a concurso.

4 — Local de Trabalho: o local de trabalho situa -se na área do Muni-
cípio da Faro, podendo no entanto, serem executados trabalhos fora do 
Município, sempre que ocorram situações que assim o exijam.

5 — Competência funcional: coadjuvar o comandante, no exercício de 
funções de coordenação e comando do Corpo de Bombeiros Profissional 
de Faro, no âmbito das competências determinadas no Regulamento de 
Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Faro, 
Regulamento do Corpo de Bombeiros Profissional de Faro e mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Faro.

6 — Remuneração e condições de trabalho: a remuneração base men-
sal é fixada em 85 % da remuneração base do cargo de chefe de divisão 
Municipal, conforme estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 12.º, do 
Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril, a que corresponde o valor de 
€ 2221,76€ (dois mil duzentos e vinte e um euros e setenta e seis cênti-
mos). As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente 
vigentes para os trabalhadores da Administração Local.

7 — Nível habilitacional: licenciatura, sem possibilidade de substi-
tuição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

8 — Requisitos de admissão a concurso:
8.1 — Requisitos gerais:
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 perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Requisitos especiais: o recrutamento será feito de entre traba-
lhadores com vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, licenciados 
e com experiência de, pelo menos, quatro anos na área da proteção e 
do socorro e no exercício de funções de comando ou de chefia, con-
forme previsto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 106/2002, de 
13 de abril.

9 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser 
formalizadas, mediante requerimento redigido em folha de papel nor-
malizada, branca ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser dirigido 
ao presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo ser entregue 
pessoalmente no Serviço de Recrutamento e Cadastro, da Divisão de 
Administração e Recursos Humanos, das 9 às 17 horas, ou remetido 
pelo correio, em carta registada com aviso de receção, expedido até ao 
termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara 
Municipal de Faro, Rua do Município, 8004 -001 Faro.

9.1 — Do requerimento de admissão devem constar os seguintes 
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, 
data de nascimento, número do bilhete de identidade, data e serviço que 
o emitiu ou número do cartão de cidadão e data de validade, residência, 
código postal e localidade e número de telefone e ou telemóvel e ende-
reço do correio eletrónico);

b) Habilitações académicas;

c) Declaração sob compromisso de honra, da posse dos requisitos 
gerais de admissão a concurso, constantes artigo 17.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, conforme o n.º 8.1;

d) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação do res-
petivo concurso, bem como alusão ao número e data do Diário da 
República em que se encontra publicado o presente aviso;

e) Identificação dos documentos que anexa ao requerimento.

9.2 — As candidaturas deverão ser acompanhadas da seguinte do-
cumentação:

a) Curriculum vitae, detalhado, datado, assinado e atualizado, onde 
constem, respetivamente, as funções que tem exercido, a formação 
profissional que possui, devidamente comprovada, sob pena de não 
ser considerada;

b) Fotocópia legível do certificado de habilitações;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e número fiscal de contribuinte, 

ou cartão de cidadão;
d) Declaração atualizada, emitida pelo serviço de origem, da qual 

conste a modalidade do vínculo de emprego público, a antiguidade na 
carreira e no exercício de funções públicas e a avaliação de desempenho 
obtida nos últimos três anos.

e) Declaração comprovativa dos requisitos exigidos no n.º 2 do ar-
tigo 7.º do Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril.

9.3 — Dispensa de documentos: os trabalhadores desta autarquia 
ficam dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
dos requisitos exigidos, desde que os mesmos constem do seu processo 
individual, devendo declarar -se o facto no requerimento de candidatura.

9.4 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
9.5 — A não apresentação dos documentos comprovativos exigidos 

até ao fim do prazo estabelecido para apresentação de candidaturas, 
determina a exclusão do concurso, conforme disposto no n.º 7 do ar-
tigo 31.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

10 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas, 
conforme previsto no artigo 47.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

11 — Métodos de seleção: os métodos de seleção a utilizar cumu-
lativamente e sem caráter eliminatório, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 8.º do Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril, são constituídos por:

Avaliação curricular — ponderação de 50 %;
Entrevista profissional de seleção — ponderação de 50 %.

11.1 — Classificação final — expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se reprovados os candidatos com classificação inferior a 
9,5 valores, e resultará da média aritmética simples das classificações 
obtidas em cada um dos métodos pela aplicação da seguinte fórmula.

CF = AC + EPS
2

em que:
CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de seleção.

12 — Avaliação curricular (AC), visa avaliar as aptidões profissio-
nais do candidato na área para que o concurso é aberto, com base na 
análise do curriculum vitae, designadamente a habilitação académica 
ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adqui-
rida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de 
desempenho obtida.

Na avaliação curricular serão ponderados (numa escala de 0 a 20 va-
lores), os seguintes parâmetros: Habilitação Académica de Base (HA), 
Formação Profissional (FP), Experiência Profissional (EP) e Avaliação 
de Desempenho (AD), de acordo com a seguinte fórmula:

AC = HA + FP + EP + AD
4

em que:
a) Habilitação Académica de base, onde se pondera a titularidade de 

grau académico ou a sua equiparação legalmente estabelecida;
b) Formação Profissional, em que se ponderam as ações de formação 

e aperfeiçoamento profissional, em especial as relacionadas com as áreas 
do cargo posto a concurso;

c) Experiência Profissional, em que se pondera o desempenho efe-
tivo das funções na área de atividade para a qual o concurso é aberto;

d) Avaliação de Desempenho, será considerada a média aritmética da 
avaliação de desempenho atribuída nos últimos 3 anos.
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13 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar, numa 
relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos, por comparação com o perfil das 
exigências do cargo a prover, sendo expressa numa escala de 0 a 20 va-
lores e terá em conta os seguintes critérios:

a) Motivação para o exercício da função e conjunto de conhecimentos 
detidos pelos candidatos, quer decorram das habilitações académicas, 
quer decorram da experiência da vida comum, quer sejam aprendidos 
através do exercício efetivo de tarefas laborais;

b) Atualização profissional e interesse do candidato, não somente 
para resolver casos pontuais, como ainda acompanhar e desenvolver 
conhecimentos que respeitem, de modo geral à consecução das atribui-
ções do organismo;

c) Expressão oral, avaliada pela clareza da exposição, fluência da 
linguagem, riqueza do vocabulário e construção de frases, lógicas e 
sequenciais no discurso;

d) Apresentação, sentido de segurança e autodomínio.

13.1 — A falta de comparência à entrevista profissional de seleção 
determina a exclusão dos candidatos.

13.2 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
leção, constam da ata de critérios da reunião do júri do concurso, sendo 
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

14 — Em situações de igualdade de classificação final, serão aplicados 
os critérios de preferência estabelecidos no artigo 37.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de junho.

15 — As publicações da relação de candidatos ao concurso e lista de 
classificação final, serão efetuadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 
40.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

16 — Os candidatos admitidos serão convocados através de notifi-
cação, do dia, hora, e local para realização da entrevista profissional de 
seleção, nos termos previstos no artigo 35.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11 de julho.

17 — Composição do júri do concurso:
Presidente: — Dr. José António Mendes Guerreiro Cavaco, vereador 

com o Pelouro dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Faro.
Vogais efetivos: licenciado Aníbal Marcelo Patrício da Silveira, Co-

mandante do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro, que substituirá 
o presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos, e licenciado Luís 
António Correia Gomes, comandante do Corpo de Bombeiros Muni-
cipais de Olhão.

Vogais suplentes: Dr.ª Maria Antónia Martins do Nascimento, dire-
tora do Departamento de Administração e Finanças, e Dr.ª Sílvia Dora 
Florêncio Barros Pereira, chefe de divisão de Administração e Recursos 
Humanos, ambas da Câmara municipal de Faro.

18 — Igualdade de oportunidades — «Em cumprimento da alínea h) 
do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto enti-
dade 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.».

13 de novembro de 2014. — O Vereador com o Pelouro dos Recursos 
Humanos, Dr. José António Mendes Guerreiro Cavaco.
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 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso n.º 14315/2014

Projeto de Regulamento Interno de Funcionamento, Atendimento 
e Horários de Trabalho do Município

de Figueira de Castelo Rodrigo — Apreciação Pública
Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Câmara Municipal de 

Figueira de Castelo Rodrigo, torna público, nos termos e para os efeitos 
previstos no artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na sua atual 
redação, que durante o período de 30 dias, a contar da publicação do 
presente aviso no Diário da República, é submetido a apreciação pública 
o Projeto de Regulamento Interno de Funcionamento, Atendimento e 
Horários de Trabalho do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, apro-
vado em reunião da Câmara Municipal realizada no dia 17 de novembro, 
do qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita.

Assim, em cumprimento desse disposto legal, se consigna que a pro-
posta está patente, para o efeito, durante o período antes referenciado, 

no Gabinete de Apoio ao Presidente do Edifício dos Paços do Concelho, 
para e sobre ela serem formuladas, por escrito, perante o Presidente 
da Câmara Municipal, as observações tidas por convenientes, após 
o que será presente, para confirmação ao respetivo órgão municipal 
competente.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente aviso e outros de 
igual teor, que vai ser enviado para publicação no Diário da República 
e afixado nos lugares públicos do costume.

15 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Paulo José Gomes Langrouva.

Projeto de Regulamento Interno de Funcionamento,
Atendimento e Horários

de Trabalho do Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Preâmbulo
A Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, veio introduzir alterações significativas no vínculo 
de trabalho em funções públicas, tentando debelar a complexidade e a 
quantidade de diplomas que regulavam o trabalho em funções públicas, 
bem como as alterações avulsas e sucessivas aos mesmos, ainda que 
justificadas a cada momento, criaram um edifício legal que se viria a virar 
contra a própria Administração Pública e, em especial, contra os seus 
trabalhadores e dirigentes, dificultando a gestão corrente e estratégica 
dos órgãos e serviços, propiciando, não raro, a conflituosidade jurídica 
e induzindo uma excessiva utilização de recursos em tarefas que não 
acrescentam valor ao serviço público.

Com efeito, para combater a densidade e a complexidade legislativa 
que enquadrava os regimes de emprego público, fator gerador de elevada 
burocracia, de improdutividade e de custos acrescidos à Administração 
Pública, entrou um vigor, a 1 de agosto de 2014 a Lei n.º 35/2014 à 
qual o Município de Figueira de Castelo Rodrigo vem agora atualizar 
o seu quadro normativo em matéria de Funcionamento, Atendimento e 
Horários de Trabalho, não obstante a possibilidade da celebração dos 
acordos coletivos de trabalho que o possam vir a alterar de forma mais 
ou menos substancia, estando em pleno vigor o Acordo Coletivo de 
Empregador Público, celebrado recentemente com o Sindicato Nacio-
nal dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas 
Públicas, Concessionárias e Afins que nesta matéria introduz alterações 
que deverão ser igualmente, neste, refletidas.

Assim, nos termos do disposto no artigo 75.º da Lei n.º 35/2014 é dada 
a possibilidade ao Município de elaborar regulamentos internos onde 
constem as normas de organização e disciplina do trabalho, devendo 
ser ouvida a sua comissão e trabalhadores ou, na sua falta, quando 
existam, a comissão sindical ou intersindical ou delegados sindicais, 
dando o Município publicidade do centeúdo do regulamento interno, 
afixando -o na sua sede e locais de trabalho, bem como na sua página 
eletrónica, de modo a possibilitar o seu pleno conhecimento, a todo o 
tempo, pelos trabalhadores.

Nestas circunstâncias a Câmara Municipal, aprova no uso da compe-
tência conferida pela alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e em respeito ao positivado no artigo 75.º da Lei 
n.º 35/2014 e no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, 
o Projeto de Regulamento Interno de Funcionamento, Atendimento e 
Horários de Trabalho do Município de Figueira de Castelo Rodrigo.

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 75.º da Lei n.º 35/2014 
foram ouvidos os órgãos representativos dos trabalhadores.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente Regulamento estabelece o regime de funcionamento, 
de atendimento e de horários de trabalho no Município de Figueira de 
Castelo Rodrigo, sem prejuízo do disposto em instrumento de regu-
lamentação coletiva de trabalho aplicável, bem como as normas de 
funcionamento do sistema de gestão de assiduidade e pontualidade dos 
trabalhadores.

2 — O presente Regulamento aplica -se a todos os trabalhadores subor-
dinados à disciplina e hierarquia dos serviços municipais, independen-
temente da modalidade de constituição da relação jurídica de emprego 
e da natureza das suas funções.


