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AVISO n.º 71/2022 

Procedimento de mobilidade para ocupação de seis postos de trabalho, 

previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Município do Cartaxo, na 

carreira e categoria de Assistente Operacional, atividade de apoio operacional, 

para os Bombeiros Municipais. 

 

1 — Faz-se público que, nos termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do 

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

atual, por recurso a mobilidade, o Município do Cartaxo pretende proceder ao preenchimento 

dos seguintes postos de trabalho: 

- 6 postos de trabalho para a carreira/categoria de assistente operacional, atividade de apoio 

operacional, para os Bombeiros Municipais.  

 

2 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger-se-á pelas disposições contidas na 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (doravante LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, na sua atual redação adaptada à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro, Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, que aprovou a Lei do Orçamento 

de Estado para 2022, e Código do Procedimento Administrativo. 

 

3 — Caracterização do posto de trabalho, de acordo com o anexo ao mapa de pessoal: 

Apoiar na prevenção e no combate a incêndios; Colaborar e apoiar no socorro às populações, 

em caso de incêndios, inundações, desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes; 

Apoiar as equipas de socorros a náufragos e buscas subaquáticas, e buscas terrestres; Auxiliar 

no socorro e transporte de acidentados e doentes urgentes, incluindo a urgência pré -hospitalar, 

no âmbito do sistema integrado de emergência médica; Ajudar na participação em ações de 

sensibilização no âmbito da atividade de segurança; Participar em outras atividades de proteção 

civil, no âmbito do exercício das funções específicas que lhes forem cometidas; Auxiliar no 

exercício de atividades de formação e sensibilização, com especial incidência para a prevenção 

do risco de incêndio e acidentes junto das populações;  Participar em outras ações e no exercício 

de outras atividades, para as quais estejam tecnicamente preparados e se enquadrem nos seus 

fins específicos e nos fins das respetivas entidades detentoras; Prestar outros serviços previstos 

nos regulamentos internos.  

 

4 — Posicionamento remuneratório: o posicionamento remuneratório será determinado de 

acordo com o disposto no artigo 153.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

 

5 — Requisitos de admissão:  

5.1 — Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 
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5.2 — Possuir a escolaridade mínima obrigatória1; 

 

6 — Local de trabalho: área do Município do Cartaxo. 

 

7 — Formalização da candidatura: 

7.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação na Bolsa de Emprego 

Público, nos termos do artigo 97.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

7.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, acompanhado da documentação mencionada no ponto 

seguinte, os quais deverão ser entregues até ao termo do prazo fixado para apresentação das 

candidaturas: 

- Por correio eletrónico para o seguinte endereço: rh@cm-cartaxo.pt; 

- Remetidas por correio em carta registada com aviso de receção, dirigidas ao Presidente da 

Câmara, Câmara Municipal de Cartaxo, Praça 15 de Dezembro, 2070-050 Cartaxo. 

7.2.1 — No requerimento deverão constar os seguintes elementos: 

 - Identificação (nome completo, nacionalidade, data de nascimento, morada completa, número 

de identificação civil e número de telefone); 

 - Habilitações literárias; 

 - Identificação do aviso do procedimento de mobilidade, do posto de trabalho a que se 

candidata e do local em que o aviso foi publicitado. 

7.2.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da 

seguinte documentação: 

— Declaração, emitida pelo serviço em que o candidato se encontra a exercer funções públicas, 

devidamente autenticada e atualizada, da qual conste, de forma inequívoca, a modalidade de 

relação jurídica de emprego público que detém, da categoria/carreira de que é titular e descrição 

das funções que exerce, a posição e o nível remuneratório e o correspondente montante 

pecuniário, se não for trabalhador do Município do Cartaxo. 

7.3 — Os dados pessoais recolhidos destinam-se, única e exclusivamente, para os fins do 

presente procedimento. 

7.4 — Os factos mencionados no currículo deverão ser devidamente comprovados, incluindo 

as ações de formação frequentadas. 

7.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da Lei. 

7.6 — Assiste ao Júri do procedimento a faculdade de exigir a qualquer candidato, no caso de 

dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de documentos comprovativos das suas 

declarações. 

 

 

                                                 
1 Escolaridade obrigatória de harmonia com a respetiva idade: 4.ª classe, para os nascidos até 
31/12/66; ciclo preparatório, 6.ª classe ou 6.º ano de escolaridade, para os nascidos após 01/01/67, 9.º 
ano de escolaridade para os nascidos após 01/01/81, ou cursos que lhe seja equiparado, de acordo 
com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e 12.º ano de 
escolaridade nos termos da Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto, de acordo com o previsto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 
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8 — Métodos de seleção 

8.1 — O método de seleção a utilizar será a Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 

8.1.1 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS), com uma ponderação de 100%, visa 

avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais 

evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 

nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 

interpessoal, com base nos seguintes parâmetros: 

- Capacidade de expressão e fluência verbal (CEFV), em que se analisará a clareza, 

objetividade e a sequência lógica do discurso, analisando-se, também, a riqueza de vocabulário 

e a transmissão clara de pensamentos; 

- Conhecimento da função (C), em que se avaliará os conhecimentos detidos sobre a função; 

- Motivação para o desempenho da função (M), em que se analisará a determinação do 

discurso usado pelo candidato, a proatividade, denotando capacidade de plasticidade e 

cenarização futura de forma correta e plausível; 

- Relacionamento interpessoal (RI), em que se avaliará a assertividade na relação com os 

outros, de modo a evitar e/ou resolver conflitos interpessoais, disponibilidade e cordialidade no 

atendimento dos utentes, não se deixando envolver emocionalmente nas situações críticas por 

estes apresentadas. 

 

A Entrevista Profissional de Seleção será 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, sendo o resultado final obtido através da média aritmética 

simples da classificação dos parâmetros a avaliar: 

Insuficiente ……………………. 4 valores; 

Reduzido ……………………….. 8 valores; 

Suficiente ……………………… 12 valores; 

Bom ……………………………… 16 valores; 

Elevado ………………………… 20 valores, 

 

Em que: 

Elevado – Responde às questões colocadas com elevados níveis de objetividade, clareza e 

pertinências; 

Bom – Responde às questões colocadas com bons níveis de objetividade, clareza e pertinência; 

Suficiente – Responde às questões colocadas com razoáveis níveis de objetividade, clareza e 

pertinências; 

Reduzido – Responde às questões colocadas com reduzidos níveis de objetividade, clareza e 

pertinência; 

Insuficiente – Responde às questões colocadas sem objetividade, clareza e pertinência. 

 

8.2 — A Ordenação Final (OF) resultará da classificação quantitativa do método de seleção 

aplicado, expressa de 0 a 20 valores. 
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8.3 – Será excluído do procedimento o candidato que tenha obtido valoração inferior a 9,5 

valores no método de seleção. 

 

8.4 — A falta de comparência dos candidatos ao método de seleção para o qual são convocados 

determina a sua exclusão do procedimento. 

 

8.5 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento com aprovação no 

método de seleção aplicado é efetuada por ordem decrescente da classificação obtida no método 

de seleção aplicado, expressa numa escala de 0 a 20 valores, é unitária, efetuando-se o 

recrutamento de acordo com a ordem de seriação. 

 

9 — Publicitação dos resultados: A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após 

homologação, será notificada aos candidatos e publicada na página eletrónica do Município. 

 

10 — Composição do Júri: 

Presidente – Vítor Manuel da Conceição Rodrigues – comandante dos bombeiros municipais; 

1.º vogal efetivo – Rui Miguel Ventura dos Santos – 2.º comandante dos bombeiros municipais; 

2.º vogal efetivo – Natacha de Carmelo Carvalho – assistente técnica;  

1.º vogal suplente – António Fernando Galhardo dos Santos Loureiro – subchefe principal; 

2.º vogal suplente – Fernando Manuel Rodrigues dos Reis – subchefe de 1.ª classe. 

 

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

 

11 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na 

página eletrónica do Município do Cartaxo. 

 

 

 

Paços do Município, 28 de julho de 2022 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 

 
 
 
 

João Miguel Ferreira Heitor 
 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa. 
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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