
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202009/0738

Tipo Oferta: Procedimento Concursal de Regularização

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Odivelas

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:

Competências nas áreas da conceção e planeamento do sistema educativo local, 
no planeamento e programação de novas construções escolares, na gestão das 
escolas do ensino básico e dos jardins-de-infância da rede pública, incluindo a 
gestão dos refeitórios escolares, a execução de ações no âmbito da ação social e 
transporte escolar, a gestão do pessoal não docente e promoção das atividades 
de enriquecimento curricular

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: Sem Relação Jurídica de Emprego Público - Reconhecimento de Vínculo Precário

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.

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

DISPENSADA, nos termos do n.º1 do artigo 9.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro

Habilitação Literária: Habilitação Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Odivelas

11 Rua Guilherme Gomes 
Fernandes - Qtª da 
Memória

2675372 
ODIVELAS

Lisboa                  
               

Odivelas               
                

Total Postos de Trabalho: 11

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Podem ser opositores ao procedimento concursal os candidatos que exerçam ou 
tenham exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da carreira 
Assistente Operacional e Assistente Técnico e se encontrem nas situações 
referidas no n.º 1, do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
reconhecidas na 14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, do 
passado dia 22 de julho de 2020, como sendo necessidades permanentes, sem 
vínculo jurídico adequado

Envio de Candidaturas para: Preferencialmente para geral@cm-odivelas.pt

Contacto: 219320500

Data Publicitação: 2020-09-17

Data Limite: 2020-10-01

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial: Aviso de abertura do procedimento concursal N.º 07/DJAG/DRHF/SRS/2020 1 – 
Identificação do Procedimento: Para efeitos do disposto no artigo 10.º, da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro (Programa de Regularização Extraordinária 
dos Vínculos Precários – PREVPAP), conjugado com o artigo 11.º da Portaria n.º 
125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 14ªReunião Ordinária, realizada no dia 22 de julho de 
2020, se encontram abertos procedimentos concursais, pelo prazo de 10 dias 
úteis, contados a partir da data da publicitação da oferta na bolsa de emprego 
público (BEP), tendo em vista o preenchimento de postos de trabalho, na 
modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada por contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para: Refª. 1 – 11 
Assistentes Operacionais (Pessoal Não Docente) para o Departamento de 
Educação e Coesão Social/Divisão de Educação; Refª 2 – 1 Assistente Técnico 
(Pessoal Não Docente) para o Departamento de Educação e Coesão 
Social/Divisão de Educação. 2 – Identificação da Entidade que realiza o 
procedimento: Câmara Municipal de Odivelas – Paços do Concelho – Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes – 2675-372 Odivelas, geral@cm-
odivelas.pt. 3 – N.º de Postos de Trabalho a Ocupar: O Procedimento concursal 
é válido para os postos de trabalho supra referenciados, previstos e não 
ocupados no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, publicitado na 
Internet na página www.cm-odivelas.pt. 4 – Modalidade do Vínculo de Emprego 
Público a Constituir: - Contrato de Trabalho em Funções Públicas, Por Tempo 
Indeterminado. 5 – Local onde as funções vão ser exercidas: Área do Município 
de Odivelas. 6 – Caracterização dos Postos de Trabalho Na área descrita no 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas: Competências nas áreas da 
conceção e planeamento do sistema educativo local, no planeamento e 
programação de novas construções escolares, na gestão das escolas do ensino 
básico e dos jardins-de-infância da rede pública, incluindo a gestão dos 
refeitórios escolares, a execução de ações no âmbito da ação social e transporte 
escolar, a gestão do pessoal não docente e promoção das atividades de 
enriquecimento curricular. Conteúdo Funcional Exercício do conteúdo funcional 
inerente à categoria de Assistente Operacional e Assistente Técnico (n.º 2, artigo 
88.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho – anexo); Complementado com o seguinte 
conteúdo funcional, conforme descrito no Mapa de Pessoal: Refª 1 - Controlar as 
entradas e saídas dos alunos; Vigiar e dar assistência aos alunos; Proceder à 
limpeza das salas e espaços escolares; Proceder à tiragem de fotocópias; 
Proceder ao acompanhamento dos alunos ao hospital; Efetuar e receber 
chamadas; Acompanhar os alunos na sala de aula; Preparar o material para os 
alunos; Entregar os lanches; Recolher e fazer a contagem das senhas de 
refeição; Acompanhar e encaminhar todos os visitantes no estabelecimento 
escolar; Preparar as sandes e bolos para serem vendidos no bar da escola; 
Receber os produtos dos fornecedores; Arrumar os livros da Biblioteca; 
Organizar os dossiers das requisições domiciliárias; Participar na elaboração das 
diversas exposições temáticas na Biblioteca Escolar; Selecionar os livros para 
recuperação ou expurgo; Registar os livros na base de dados – Bibliobase; 
Efetuar o inventário anual dos livros; Acompanhar crianças com necessidades 
especiais. Refª 2 - Atualizar os Processos dos alunos; Pesquisar e atualizar a 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

legislação relativamente à área escolar; Aplicar o programa JPM/Alunos e 
controlar a aplicação informática MISI; Aplicar o programa multiuso – requisitar 
os cartões de alunos e gerir os mesmos; Atualizar os registos biográficos; Enviar 
e rececionar processos individuais de Docentes devidamente completos e com a 
informação atualizada; Efetuar a inscrição e descontos de docentes na 
Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE; Elaborar termo de 
nomeação de docentes; Elaborar contratos anuais de Pessoal Docente; Efetuar o 
pedido de colocação de docentes on-line, na bolsa de emprego, para colmatar 
necessidades temporárias ou anuais; Enviar requerimentos de pedidos de juntas 
médicas para CGA, ADSE e DREL; Elaborar os pedidos de aposentação; Efetuar a 
contagem de tempo de serviço; Atualização de entradas e saídas de 
trabalhadores no programa GPV; Proceder ao arquivo de processos; Controlar os 
mapas de férias; Proceder à gestão de pessoal docente e vencimentos; Emitir 
guias de descontos para tesouraria; Proceder à execução de compras públicas 
nas plataformas do MEC; Dar entrada das faturas; Escriturar a faturação por 
escola/ JI; Fazer requisição de verbas para a escola junto do Ministério da 
Educação; Efetuar a contagem de verbas recebidas pela escola, efetuar 
depósitos e transferências; Efetuar atendimento telefónico e presencial. 7 – Nível 
Habilitacional Mínimo Exigido: Refª 1 - Escolaridade Obrigatória; Refª 2 - A 
titularidade do 12º ano de escolaridade. - Não havendo lugar, nos presentes 
procedimentos, à substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 
profissional. 8 – Recrutamento: Os candidatos deverão cumprir, rigorosa e 
cumulativamente, os requisitos de admissão até à data limite para apresentação 
das candidaturas, sob pena de exclusão. 8.1 - Requisitos de Admissão: Só serão 
admitidos ao Procedimento Concursal os candidatos que tenham: a) 
Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção 
internacional ou 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 – 
Outros requisitos: Indicação de quem pode ser candidato: Podem ser opositores 
ao procedimento concursal os candidatos que exerçam ou tenham exercido 
funções que correspondam ao conteúdo funcional da carreira Assistente 
Operacional e Assistente Técnico e se encontrem nas situações referidas no n.º 
1, do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, reconhecidas na 14.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, do passado dia 22 de julho 
de 2020, como sendo necessidades permanentes, sem vínculo jurídico 
adequado. 9 - Posicionamento remuneratório: – Nos termos da alínea b), do 
artigo 12.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, são atribuídas as seguintes 
posições remuneratórias: Refª 1 - Assistente operacional, 4ª posição 
remuneratória, nível 4 a que corresponde o valor de 645,07€ (seiscentos e 
quarenta e cinco euros e sete cêntimos); Refª 2 – Assistente Técnico,1ª posição 
remuneratória, nível 5, a que corresponde o valor de 693,13€ (seiscentos e 
noventa e três euros e treze cêntimos). 10 – Prazo, Forma e Local de 
Apresentação da Candidatura: As candidaturas deverão ser apresentadas 
preferencialmente em suporte eletrónico para geral@cm-odivelas.pt, 
formalizadas mediante formulário de candidatura obrigatório, de acordo com o 
disposto no artigo 19.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril e pelo 
Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, da DGAEP (Direção-Geral da 
Administração e do Emprego Público, disponível na página eletrónica www.cm-
odivelas.pt ou no Departamento Jurídico e de Administração Geral — Divisão de 
Recursos Humanos e Formação, no Setor de Recrutamento e Seleção, sita na 
Av. D. Dinis, n.º 96 -C, em Odivelas, podendo também ser entregues 
pessoalmente nesta morada, das 09h30 às 12h00 e das 14h30 às 17h00, ou 
remetido pelo correio, com aviso de receção, até ao 10.º dia útil a contar da 
data da publicitação deste anúncio, para Câmara Municipal de Odivelas, Av. 
Amália Rodrigues, Lote 7 — Piso 0 — Urbanização da Ribeirada,2675-432 
Odivelas. 10.1 - Documentos Exigidos na Apresentação da Candidatura: O 
requerimento de admissão a procedimento concursal deverá ser acompanhado 
dos seguintes documentos: a) Curriculum Vitae atualizado, dele devendo constar 
os seguintes elementos: nome, morada, contactos, incluindo endereço de correio 
eletrónico, número de bilhete de identidade ou cartão de cidadão, habilitações 
literárias, funções que exerce, bem como as que exerceu, com indicação dos 
respetivos períodos de duração e atividades relevantes; b) Fotocópia do 
certificado de habilitações literárias; c) Declaração emitida pelo serviço de origem 
da qual conste o tempo de exercício de funções caraterizadoras dos postos de 
trabalho a concurso; 10.2 – A não apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) e b) determina a exclusão do procedimento. 10.3 - Relativamente à 
declaração referida na alínea c), do ponto 10.1, do presente aviso, a mesma será 
oficiosamente entregue ao júri pela Divisão de Recursos Humanos e Formação. 
11 – Composição e Identificação do Júri: O Júri do Procedimento Concursal terá 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

a seguinte composição: Presidente: Dr. Fernando Miguel Durão Sardinha (Chefe 
da Divisão de Educação); Vogais Efetivos: Dra. Natércia Maria Saldanha Almada 
(Técnica Superior) e Dra. Piedade da Conceição Gageiro Lopes (Técnica 
Superior); Vogais Suplentes: Dra. Patrícia Maria Teixeira Barroso (Técnica 
Superior) e Maria de Fátima Guerreiro Vieira Garcia (Técnica Superior). 12 – 
Métodos de Seleção: O método de seleção a utilizar será o previsto no n.º 6, do 
artigo 10.º, da Lei n.º 112/2017, de 29 dezembro. 12.1 - O método de seleção a 
aplicar a todos os candidatos será Avaliação Curricular, tendo como fator de 
ponderação o tempo de exercício de funções caraterizadoras do posto de 
trabalho a concurso. 13 – Os critérios de ponderação de avaliação curricular 
constam da Ata n.º 1 do presente procedimento concursal. 14 – Publicitação da 
Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos: – A lista unitária de ordenação 
final dos candidatos é afixada nas instalações da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação da Câmara Municipal de Odivelas sita na morada referida no ponto 10 
e disponibilizada na página www.cm-odivelas.pt. Odivelas, 31 de julho de 2020. 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL (Hugo Martins) 

Observações

Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total Com Auxílio da BEP:

Resultados

Alteração de Júri
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