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AVISO 

Sumário: Abertura de concurso externo de ingresso para um técnico de informática de grau 1, nível 1 – 
estagiário, do grupo de pessoal de informática 

 

1 - Pedro Miguel Ferreira Folgado, Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, nos termos do disposto nos 
artigos 27.º, 28.º e 32.º 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, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, em cumprimento da 
deliberação da Câmara Municipal, tomada na sua reunião ordinária de 30 de agosto de 2021, faz público que 
se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis a contar da data da publicação integral do aviso na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt e na página www.cm-alenquer.pt, concurso externo de ingresso 
para preenchimento de um posto de trabalho vago no mapa de pessoal desta Autarquia, na sequência de 
realização e aprovação em estágio, de técnico de informática do grau 1, nível 1 — estagiário, do grupo de 
pessoal de informática. 
 
2 - O Município encontra-se dispensado de consultar a Direção-Geral dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 
valorização profissional (anterior regime da requalificação), conforme solução interpretativa uniforme, da 
Direção Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada pelo Senhor 
Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014. 

3 - Legislação aplicável — 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 97/2001, de 26 de março, Portaria n.º 358/2002, de 
3 de abril, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
na sua atual redação, Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril e Código do Procedimento Administrativo. 

4 - Local de trabalho – Área do Município de Alenquer. 

5 - Caracterização do posto de trabalho – conteúdo funcional conforme n.os 1, 2 e 3 do artigo 3.º da Portaria 
n.º 358/2002, de 3 de abril, competindo-lhes desempenhar nomeadamente as seguintes funções: 

5.1 - O técnico de informática desempenha funções na área funcional de infraestruturas tecnológicas. 
 
5.2 - As tarefas inerentes à área funcional são, predominantemente, as seguintes: 
a) Instalar componentes de hardware e software, designadamente, de sistemas servidores, dispositivos de 
comunicações, estações de trabalho, periféricos e suporte lógico aos utilizadores, assegurando a respetiva 
manutenção e atualização; 
b) Gerar e documentar as configurações e organizar e manter atualizado o arquivo dos manuais de 

instalação, operação e utilização dos sistemas e suportes lógicos de base; 

c) Parametrizar e acionar o funcionamento, controlo e operação dos sistemas, computadores, periféricos e 

dispositivos de comunicações instalados, atribuir, otimizar e desafetar os recursos, identificar as anomalias e 

desencadear as ações de regularização requeridas; 
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d) Zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica e pela manutenção do equipamento e 

dos suportes de informação e desencadear e controlar os procedimentos regulares de salvaguarda da 

informação.  

e) Apoiar os utilizadores finais na operação dos equipamentos e no diagnóstico e resolução dos respetivos 

problemas. 

5.3 - A descrição de funções em referência, não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções que lhe 

sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional 

adequada e que não impliquem desvalorização profissional, nos termos do nº 1 do artigo 81º da LTFP. 

5.4 - Competências associadas à função – realização e orientação para resultados; conhecimentos e 

experiência; organização e método de trabalho; responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da 

informação e sentido crítico. 

5.5 - Requisitos de admissão: os candidatos deverão cumprir, rigorosa e cumulativamente, os seguintes 

requisitos até à data limite para apresentação das candidaturas, sob pena de exclusão:  

5.5.1 - Requisitos gerais — os constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho:  
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei especial ou convenção internacional; 
b) Ter 18 anos completos; 
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exigidas para o desempenho do cargo; 
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando obrigatório; 
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das funções a que se 
candidata; 
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis de 
vacinação obrigatória. 
 
 5.5.2 - Outros requisitos: Nível habilitacional: adequado curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou 
curso que confira certificado de qualificação de nível III em áreas de informática, nos termos da alínea a) do 
n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, não havendo possibilidade de substituição do 
nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 

6 - O posicionamento remuneratório do trabalhador a recrutar será efetuado nos termos do artigo 38.º da 
LTFP e do Mapa II do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, considerando-se para efeitos de posição 
remuneratória de referência que o posicionamento será efetuado como Técnico de Informática de Grau 1, 
Nível 1 a que corresponde um montante pecuniário de 1153,40€ (mil cento e cinquenta e três euros e 
quarenta cêntimos), antecedido de estágio com a duração de 6 meses, a que corresponde um montante 
pecuniário de 1007,49€ (mil e sete euros e quarenta e nove cêntimos).  

7 - Regime de estágio: nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, o estágio para 
ingresso na carreira de Técnico de Informática, obedece ao disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, 
de 28 de julho.  

8 - Prazo, forma e local de apresentação de candidaturas: a apresentação de candidaturas é efetuada, sob 
pena de exclusão, no parzo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º do Decreoto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, em 
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suporte eletrónico, através do preenchimento do formulário, que se encontra disponível no sitio do 
Município de Alenquer https://www.cm-alenquer.pt e enviado para o endereço de e-mail 
drhrecrutamento@cm-alenquer.pt. 

8.1 - Documentos a apresentar com o formulário de candidatura, sob pena de exclusão:  
a) Fotocópia do certificado comprovativo da habilitação académica, ou outro documento idóneo, 
legalmente reconhecido para o efeito;  
b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de admissão a concurso (documento de 
identificação, certificado de registo criminal, declaração do próprio que comprove a posse da robustez física 
e do perfil psíquico, exigidos para o exercício de funções públicas e comprovativo do cumprimento das leis 
de vacinação obrigatória); 
c) Os candidatos detentores de vínculo de emprego público devem apresentar documento comprovativo do 
tipo de vínculo de emprego público detido, bem como da carreira e categoria de que sejam titulares, da 
atividade que executam, do posto de trabalho que ocupam, da posição remuneratória correspondente à 
remuneração auferida e do órgão ou serviço onde exercem funções; 
d) Apresentação de Curriculum Vitae detalhado, do qual deve constar: identificação pessoal, habilitações 
literárias, qualificações profissionais (formação profissional, estágios praticados e trabalhos efetuados) 
experiência em áreas funcionais específicas, principais atividades desenvolvidas e em que períodos, bem 
como documentos comprovativos da formação profissional frequentada; 
e) Os candidatos com deficiência de grau de incapacidade igual ou superior a 60 % deverão apresentar 
documento comprovativo da mesma. 

8.2 – Estão dispensados da apresentação dos documentos exigidos na alínea b) do ponto anterior, até ao 
momento da constituição da relação jurídica de emprego público, os candidatos que expressamente 
declarem no formulário de candidatura, serem detentores dos requisitos de admissão, referidos no ponto 
8.1 do presente aviso. 

8.3 – A não apresentação e formalização de candidatura nos termos previstos no ponto 8, bem como a não 
apresentação dos documentos comprativos do preenchimento dos requisitos legalmente exigidos, dentro do 
prazo fixado no presente aviso, determina a exclusão do candidato do procedimento concursal.  

8.4 – Aos candidatos que exerçam funções nesta Autarquia, é dispensada a apresentação dos documentos 
indicados nas alíneas a) e b), do ponto 8.1, bem como os documentos comprovativos dos factos indicados no 
Curriculum Vitae, desde que expressamente refiram que os mesmos se encontram arquivados no seu 
processo individual.  

8.5 – A apresentação de documento falso implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, 
a participação à entidade competente para procedimento disciplinar e penal, conforme os casos.  

8.6 – Os dados pessoais recolhidos no presente procedimento são necessários, única e exclusivamente, para 
tratamento no âmbito da candidatura, em cumprimento do disposto nos artigos 30.º e 31.º do Decreto-Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho. O tratamento desses dados respeitará a legislação em vigor em matéria de 
proteção de dados pessoais. 

9 - Métodos de seleção — serão utilizados os seguintes métodos de seleção, que terão caráter eliminatório: 
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9.1 - O método de seleção obrigatório a utilizar é o previsto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 
de março, conjugado com o n.º 5 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho — Prova de 
Conhecimentos Específicos. O método de seleção complementar a aplicar é o previsto na alínea a) do n.º 2 
do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho — Entrevista Profissional de Seleção. A classificação 
final (CF) será obtida através da média aritmética ponderada das classificações quantitativas nos dois 
métodos de seleção, expressa numa escala de 0 a 20 valores e será obtida com a aplicação da seguinte 
fórmula: CF = 70 % PCE + 30 % EPS Em que: CF — Classificação Final PCE — Prova de conhecimentos 
específicos EPS — Entrevista profissional de seleção. 

 
9.2 - A prova de conhecimentos específicos (PCE), que será valorada de 0 a 20 valores, considerando-se a 
valoração até às centésimas, visa avaliar os níveis de conhecimentos académicos e profissionais dos 
candidatos, exigíveis e adequados ao exercício do posto de trabalho a ocupar, terá a duração de 90 minutos, 
será de natureza teórica, sob a forma escrita, de escolha múltipla, com consulta, e incidirá, no todo ou em 
parte, sobre: Lei n. º 35/2014, de 20 de junho na sua redação atual, que aprova a Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas; Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro na sua redação atual, que aprova o Código do Trabalho; 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro na sua redação atual, que aprova o Código do Procedimento 
Administrativo; Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, que estabelece o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais, estabelece o Regime Jurídico da 
Transferência de Competências do Estado para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais e 
aprova o Regime Jurídico do Associativismo Autárquico; Constituição da Republica Portuguesa, na sua atual 
redação; Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro na sua redação atual, que Estabelece o Sistema Integrado de 
Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública; Decreto regulamentar 18/2009 de 4 de 
setembro, na sua redação atual, que adapta aos Serviços da Administração Autárquica o Sistema Integrado 
de Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP); Regulamento Orgânico do Município de 
Alenquer (Anexo II do Despacho 2472/2022 de 24/02/2022), versará, ainda sobre temas de Férias, faltas e 
licenças, Direitos e deveres, Prazos e notificações, Atribuições e competências, Constituição da Republica 
Portuguesa, SIADAP, Normas Gerais da Organização e Funcionamento dos Serviços do Município de 
Alenquer; Configuração de hardware e software a nível do utilizador; Abordagem a tickets informáticos; 
Gestão de redes a nível do utilizador; Sistema de gestão de impressão; Configuração do utilizador Active 
Directory / Domain Controller.  

9.3 - A entrevista profissional de seleção (EPS) visa avaliar, durante a interação estabelecida entre 
entrevistador e entrevistado aspetos relacionados com a experiência profissional e aspetos 
comportamentais relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, de 
acordo com o perfil pretendido. Cada um dos critérios da entrevista profissional de seleção (EPS) será 
valorado numa escala de 0 a 20 valores, 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, sendo o resultado final da entrevista obtido através da média aritmética simples das classificações 
dos parâmetros a avaliar. A entrevista profissional de seleção terá a duração aproximada de 20 minutos. 

9.4 - Conforme o disposto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, são considerados não 
aprovados os candidatos que, nos métodos de seleção eliminatórios ou na classificação final, obtenham 
classificação inferior a 9,5 valores, ou faltem à aplicação de qualquer um dos métodos de seleção.  

9.5 - Notificação dos candidatos: a exclusão e notificação dos candidatos, será efetuada nos termos do 
disposto nos artigos 34.º, 38.º e 40.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, conjugado com o disposto 
no artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, sendo ainda, as listas dos resultados obtidos em 
cada método de seleção, a lista de classificação final e a lista de classificação final após homologação são 
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afixadas em local visível e público das instalações do Edifício dos Paços do Município e são publicitadas no 
site oficial do Município www.cm.alenquer.pt. 

9.6 - A lista unitária de ordenação final, após homologação é afixada em local visível e público das instalações 
da Câmara Municipal de Alenquer e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo ainda publicado um aviso 
na 2.ª série do Diário da República, nos termos do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho, conjugado com o n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.  

9.7 - Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os critérios de preferência a adotar serão os 

previstos no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho. Subsistindo o empate após aplicação dos 

critérios anteriores, serão utilizados os definidos no artigo 27.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril.  

9.8 - 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.  

10 - Composição e identificação do Júri:  
Presidente – António Joaquim Fitas Rodrigues, Chefe da Unidade Técnica de Tecnologias da Informação; 
1º Vogal Efetivo – Sónia Alexandra Vicente Lopes, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, em regime de 
substituição, que substituirá a Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos; 
2º vogal efetivo – José Joaquim da Costa Rodrigues, Técnico de Informática da Unidade Técnica de 
Tecnologias da Informação;  
1º vogal suplente – Mafalda Sofia Caseiro Coelho, Técnica Superior da Divisão de Recursos Humanos; 
2º Vogal Suplente – Vanessa Coelho Rodrigues Lobo da Cruz, Técnica Superior da Divisão de Recursos 
Humanos. 
 
11 - As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos 
métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, são 
publicitadas no site oficial do Município www.cm.alenquer.pt. 
 
12 - Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, conjugado com o 
disposto no artigo 11.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, o presente aviso vai ser publicado na página 
eletrónica da BEP — Bolsa de Emprego Público até ao 3.º dia útil seguinte à presente publicação no Diário da 
República e na página www.cm.alenquer.pt. e sob a forma de extrato num jornal de expansão nacional.  
  
13 - Prazo de validade do concurso: o concurso é válido pelo período de um ano, contado da data da 
publicação da lista de classificação final, nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 
de julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho e para os efeitos 
previstos na alínea b) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho.  
 
 

Alenquer, 11 de agosto de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, 

 

Pedro Miguel Ferreira Folgado, Dr. 
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