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 MUNICÍPIO DO CARTAXO

Aviso n.º 9937/2020

Sumário: Abertura de concurso interno de ingresso para preenchimento de 29 postos de trabalho 
de bombeiro sapador, da carreira de bombeiro municipal.

Concurso Interno de Ingresso para Provimento de Vinte e Nove Postos de Trabalho de Bombeiro 
Sapador, da Carreira de Bombeiro Municipal

Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 86/2019, de 2 de julho, conjugado 
com o artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril e com 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, para os 
devidos efeitos se torna público que, na sequência de deliberações da Assembleia Municipal de 
20 de fevereiro e de 28 de maio de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, conta-
dos a partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República, concurso interno de 
ingresso para preenchimento de vinte e nove postos de trabalho vagos no mapa de pessoal desta 
Autarquia, na sequência de realização e aprovação em estágio, de bombeiro sapador, da carreira 
de bombeiro municipal (carreira não revista).

1 — 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, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua atual redação, Decreto -Lei n.º 106/2002, de 
13 de abril, Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, Despacho Conjunto n.º 298/2006, de 31 de março e 
Decreto -Lei n.º 86/2019, de 2 de julho.

2 — Validade do concurso — o concurso é válido para os postos de trabalho indicados, cadu-
cando com o seu preenchimento.

3 — Conteúdo funcional — Aos corpos de bombeiros profissionais da administração local 
compete o exercício das funções constantes do anexo I, ao Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de 
abril na sua redação atual.

4 — O local de trabalho será na área do município e as funções a desempenhar serão no 
Corpo de Bombeiros municipais.

5 — A remuneração será a correspondente à conjugação das normas constantes no n.º 4 do 
artigo 18 do DL n.º 106/2002, de 13 de abril com o n.º 4 do artigo 10.º Decreto -Lei n.º 86/2019, de 
2 de julho e com Decreto -Lei n.º 10 -B/2020, de 20 de março.

6 — Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 — São requisitos gerais de admissão, os previstos no n.º 1 do artigo 17 da LTFP, ou seja:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção inter-
nacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das funções 

que se propõe desempenhar;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória

6.2 — Especiais: Estar habilitado com o 12.º ano de escolaridade.
7 — Regime de estágio: O estágio terá a duração de um ano e reger -se -á pelas disposições 

aplicáveis constantes do Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril e do despacho conjunto 298/2006, 
de 31 de março.

7.1 — A frequência é feita em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, em período experimental, nos termos da lei geral.

7.2 — Nos termos previstos no n.º 4 do artigo 6.º do Despacho conjunto n.º 298/2006, de 
31 de março, serão excluídos do estágio os recrutas que na classificação final da fase de formação 
teórica ou prática obtenham nota inferior a 10 valores.
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7.3 — Os estagiários aprovados com classificação não inferior a Bom (14 valores) celebrarão 
um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com vista à sua integração 
na carreira/categoria de Bombeiro Sapador.

7.4 — A não admissão do estagiário não aprovado, implica o regresso ao lugar de origem.
7.5 — O Júri do estágio será composto pelos elementos do júri mencionados no ponto n.º 19.
8 — Condições de candidatura: — poderão candidatar -se todos os trabalhadores com relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, detentores da 
categoria de assistente operacional e assistente técnico, e que a 3 de julho de 2019, se enqua-
drassem no n.º 2 do artigo 4.º Decreto -Lei n.º 86/2019, de 2 de julho, ou seja, exercessem funções 
correspondentes ao conteúdo funcional das carreiras de bombeiro municipal e bombeiro sapador, 
devidamente certificadas pela ANEPC.

9 — Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser formalizadas mediante 
requerimento, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, podendo ser entregues, 
preferencialmente, por correio eletrónico, para o endereço: rh@cm -cartaxo.pt ou remetidas pelo 
correio, com aviso de receção, para Município do Cartaxo, Praça 15 de Dezembro, 2070 -050 Cartaxo, 
expedidas até ao termo do prazo fixado neste aviso, para apresentação de candidaturas, devendo 
constar do mesmo a indicação dos seguintes elementos:

Identificação completa (nome completo, nacionalidade, data de nascimento, morada completa, 
número fiscal de contribuinte e número de telefone.);

Habilitações académicas;
Identificação do concurso a que se candidata, devendo referir o Diário da República em que 

foi publicado o presente aviso;
Declaração, em alíneas separadas, no próprio requerimento sob compromisso de honra, 

sobre a situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das condições a que se 
referem as alíneas a), b), c), d), e e) do n.º 1 do artigo 17 da LTFP, pelo que ficam dispensados de 
apresentação dos respetivos documentos.

10 — Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados, sob pena de exclusão, da 
seguinte documentação:

Documento comprovativo das habilitações literárias;
Declaração, devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo serviço de origem a que per-

tence, que comprove, de maneira inequívoca, a natureza da relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado de que o candidato é titular, a carreira/categoria em que se encontra 
integrado, se não for trabalhador do Município do Cartaxo;

Documento, devidamente certificado pela ANEPC, que comprove que a 3 de julho de 2019, 
exerciam funções correspondentes ao conteúdo funcional das carreiras de bombeiro municipal e 
bombeiro sapador;

11 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a 
situação que descreve, a apresentação de documento comprovativo das suas declarações.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos, serão punidas nos termos da lei.
13 — Métodos de seleção — Inspeção Médica, Prova de Conhecimentos Gerais, Provas 

Práticas de Seleção e Entrevista Profissional de Seleção.
13.1 — A Inspeção Médica visa avaliar a robustez física dos candidatos e o seu estado geral 

de saúde, tendo em vista determinar a sua aptidão para o exercício das funções a que se can-
didatam. O resultado será transmitido sobre a forma de apreciação global, através das menções 
qualitativas de “Apto” ou “Não Apto”, considerando -se eliminados os candidatos que obtenham a 
menção qualitativa de “Não Apto”.
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13.2 — A prova de conhecimentos gerais, que será avaliada de 0 a 20 valores, sendo elimi-
natória para os candidatos que obtiverem classificação inferior a 9,5 valores, terá a duração de 
60 minutos, e incidirá sobre a seguinte legislação:

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho;

Decreto -Lei n.º 106/2002 de 13 de abril;
Decreto -Lei n.º 86/2019 de 2 de julho.

A legislação poderá ser objeto de consulta, em suporte de papel, durante a sua realização 
desde que não anotada nem comentada.

13.3 — Provas Práticas de Seleção visam avaliar o desenvolvimento e a destreza física, bem 
como a capacidade e resistência dos candidatos admitidos para o exercício das funções a que se 
candidatam. As provas são eliminatórias para os candidatos que obtiverem classificação inferior a 
9,50 valores na média de todas as provas. A valorização das provas é expressa na escala de 0 a 
20 valores, considerando -se a sua valoração até às centésimas. O material necessário à realização 
das provas será da responsabilidade do candidato e deve ser adequado à pratica de atividade física.

Compõem -se das seguintes provas:

Prova de extensões de braços no solo;
Prova de exercícios abdominais, em 2 minutos;
Prova de Teste de Cooper, em 12 minutos;
Prova de natação.

13.4 — A entrevista profissional de seleção que tem por fim determinar e avaliar numa numa 
relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática as aptidões profissionais e pessoais dos 
candidatos, será classificada numa escala de 0 a 20 valores, terá uma duração aproximada de 
20 minutos.

14 — A falta de comparência dos candidatos, a qualquer dos métodos de seleção para que 
hajam sido convocados, determina a sua exclusão do concurso.

15 — Os critérios de avaliação e fatores de ponderação dos métodos de seleção, bem como 
o sistema de classificação final, incluindo a respetiva fórmula classificativa, consta da ata, n.º 1, da 
reunião do júri do concurso, a qual será facultada aos candidatos, sempre que solicitada.

16 — A classificação final será obtida pela média aritmética ponderada, da classificação resul-
tante dos métodos de seleção referidos, sendo excluídos os candidatos que obtiverem classificação 
final inferior a 9,5 valores.

17 — Publicitação das listas:
A relação de candidatos admitidos, será afixada na área de Gestão de Recursos Humanos, 

no edifício dos Paços do Município e poderá ser consultada durante as horas normais de expe-
diente, nos termos do artigo 33.º do Decreto -Lei n.º 204/98 de 11 de julho, não havendo candidatos 
excluídos, ou então após a conclusão do procedimento previsto no artigo 34.º, desde que hajam 
candidatos excluídos. Estes serão notificados por ofício registado, nos termos da alínea a) do n.º 2 
do Artigo 34.º ou nos termos da alínea b) do mesmo artigo, através de publicação no Diário da 
República, conforme o número de candidatos.

A lista de classificação final, é notificada aos candidatos nos termos das alíneas a) e b) do 
artigo 40.º, consoante o número de candidatos, e para os efeitos previstos no Artigo 5.º, do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de junho.

18 — Os candidatos admitidos serão convocados de acordo com o artigo 35.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98 de 11 de julho, sendo indicado o dia, a hora e local da realização dos métodos de sele-
ção com a devida antecedência.

19 — O Júri do concurso será constituído da seguinte forma:

Presidente —  José Guilherme Costa São Marcos — comandante dos bombeiros municipais 
de Santarém

1.º vogal efetivo — Vítor Manuel da Conceição Rodrigues — técnico superior
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2.º vogal efetivo — Paulo Jorge Montês da Silva — técnico superior
1.º vogal suplente — Pedro Miguel Coelho Barata Quitério — subchefe de 1.ª classe
2.º vogal suplente — Joaquim Manuel Rodrigues Brazileiro — subchefe de 2.ª classe

O Presidente do Júri, será substituído nas suas faltas e impedimentos, pelo primeiro vogal 
efetivo.

22 — 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.

Por delegação de competências conferidas através do Despacho n.º 11/2017/PC -PMR, de 
17 de outubro.

9 de junho de 2020. — O Vereador, Fernando Manuel da Silva Amorim.
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