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PROCEDIMENTO CONCURSAL - PREVPAP 
 
Procedimento concursal de caráter urgente para regularização extraordinária de vínculo 
precário (PREVPAP), para ocupação de 54 (cinquenta e quatro) postos de trabalho em funções 
públicas, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para as 
carreiras/categorias de assistente operacional (37 postos de trabalho), assistente técnico (12 
postos de trabalho) e técnico superior (5 postos de trabalho) 
 
 
1 - Nos  termos e para os efeitos previstos nos n.ºs 4 e 5 do art. 10º da Lei n.º 112/2017 de 29 
de dezembro(PREVPAP) e nos artigos 30.º e 33.º Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho ( LGTFP), em conjugação com o artigo 19.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, 
de 6 de abril , e tendo em consideração a deliberação n.º360/2018  de 9 de julho, da Junta da 
Freguesia de Benfica, torna-se público que se encontra aberto pelo período de 10 dias úteis, a 
contar da data de publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público ( www.bep.gov.pt) 
e na página da internet da Junta de Freguesia de Benfica ( www.jf-benfica.pt )  procedimento 
concursal comum, de caráter urgente,  para o preenchimento de 37 (trinta e sete) postos de 
trabalho, na carreira/categoria de assistente operacional, 12(doze) postos de trabalho na 
carreira/categoria de assistente técnico e 5(cinco) postos de trabalho na carreira/categoria de 
técnico superior, previstos no mapa de pessoal da Freguesia de Benfica, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,  no âmbito do Programa 
de Regularização de Vínculos Precários. 
 
 
2 - Identificação dos postos de trabalho: 
 
Referência A - Carreira / categoria Área funcional-Assistente Operacional (37 postos de trabalho) 
 
    Sub -refª: A1- Calceteiros (2 postos de trabalho 
    Sub -refª: A2- Espaço Público (4 postos de trabalho) 
    Sub -refª: A3- Zero desperdício e Lavandaria Social (1 posto de trabalho) 
    Sub -refª: A4- Assistente Operacional -Escolas (12 postos de trabalho) 
    Sub -refª: A5- Auxiliares de Cozinha (4 postos de trabalho) 
    Sub -refª: A6- Cozinheira Refeitórios Escolares (11 postos de trabalho 
    Sub -refª: A7- Zelador de instalações e património (3 postos de trabalho) 

 
 
Referência B - Carreira / categoria Área funcional - Assistente Técnica (12 postos de trabalho) 
 
  Sub-refªB1: Técnicos de informática (2 postos de trabalho) 
  Sub-refªB2: Mecânico (1 posto de trabalho) 
  Sub-refªB3: Espaços verdes (1 posto de trabalho) 
  Sub-refª B4: Desporto (3 postos de trabalho) 
  Sub-refª B5: Educação (2 postos de trabalho) 
  Sub-refª B6: Cultura/Educação/Baldaya (2 postos de trabalho) 
  Sub-refªB7: Academias Juventude (1 posto de trabalho) 

 
Referência C - Carreira / categoria Área funcional-Técnico superior (5 postos de trabalho) 
  Sub-refªC1: Área Contabilidade (1 posto de trabalho) 
  Sub-refªC2: Área Social-Psicologia (1 posto de trabalho) 
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  Sub-refªC3: Espaço Público - Arquiteto (1 posto de trabalho)  
  Sub-refªC4: Espaços Verdes – Arquiteto Paisagísta (1 posto de trabalho) 
     
 Sub-refªC5 : Cultura/Educação/Palácio Baldaya- História de Arte e esp. Mediologia  
                            (1 postos de trabalho) 

 
 

3 - Local de Trabalho: Instalações da Junta de Freguesia de Benfica e sua área de intervenção 
 

4 - Caracterização dos postos de trabalho: 
 
4.1. As funções a desempenhar são as constantes no Anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LGTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, relativamente a cada 
carreira: 
  
Referência A – Carreira/categoria Assistente Operacional   
 
Funções de natureza executiva, de carater manual ou mecânico, enquadradas em diretivas 
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar 
esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta 
utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 
 
Referência B - Carreira/categoria Assistente Técnico 
 
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas 
bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuações 
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços. 
 
Referência C - Carreira/categoria Técnico Superior 
 
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com 
diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado 
nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções 
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 
processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. 
Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de 
índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores. 
 
4.2. Caracterização sumária dos postos de trabalho para além dos conteúdos funcionais da cada 
carreira/categoria, em conformidade com o n.º 2 do artigo 88.º da LGTFP, e que deram origem 
ao procedimento no âmbito da Lei nº 112/2017 
 
Referência A - Assistente Operacional: (37 postos de trabalho) 
 
 Sub -refª: A1 - Calceteiros (2 postos de trabalho) 
 
Efetuar pavimentação de leitos de estradas, ruas, calçadas, nomeadamente preparar e organizar 
o trabalho de acordo com as orientações recebidas, com as especificações técnicas e com as 
características das tarefas a executar; preparar os materiais a aplicar na pavimentação, preparar 
o terreno a revestir em função da natureza do trabalho a executar e o tipo de revestimento a 
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aplicar; Assentar a pedra e elementos pré-fabricados na superfície a revestir; efetuar a 
manutenção/ reparação de pavimentos em calçada; Proceder à limpeza e conservação das 
máquinas e ferramentas de trabalho. 
 
 
  Sub-refª: A2 - Espaço Público (4 postos de trabalho) 
 
Execução de trabalhos de manutenção e limpeza de espaços verdes e espaço público; aplicação 
de herbicida; efetuar a limpeza de sarjetas e sumidouros; executar a deservagem nos espaços 
públicos; executar pequenas reparações; compor pavimentos, efetuando reparações de 
calcetamento ou com massas betuminosas; Manusear equipamentos, ferramentas e utensílios 
manuais ou elétricos adequados à execução dos trabalhos e proceder à sua arrumação e 
limpeza; prestar apoio nas atividades dinamizadas pela Freguesia; auxiliar na execução de cargas 
e descargas; realizar tarefas de arrumação e distribuição; efetuar a limpeza e arrumação dos 
equipamentos e ferramentas. 
 

 
 

  Sub-refª: A3 – Acompanhamento de idosos e apoio a projetos Zero desperdício e lavandaria 
social (1 posto de trabalho) 

 
Executar tarefas várias inerentes à função no âmbito do programa zero desperdício, 
nomeadamente recolha, acondicionamento e distribuição de alimentos, apoio à lavandaria 
social e  toda a área social nomeadamente agenda cultural sénior; acompanhamento de idosos 
no âmbito dos projetos e atividades da Junta; Garantir a manutenção e bom funcionamento dos 
equipamentos e bens da área social; colaborar nas tarefas e atividades desenvolvidas pela JFB. 
 
 Sub-refª: A4 – Assistentes Operacionais - Escolas (12 postos de trabalho) 
 
Arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento 
didático e informático necessário ao desenvolvimento do processo educativo; participar no 
acompanhamento das crianças durante o período de funcionamento da escola; cooperar nas 
atividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola; receber e transmitir 
mensagens; apoio às refeições escolares e higiene, apoio ao acolhimento e entrega de crianças 
aos encarregados de educação; apoio à vigilância nos recreios; prestar apoio e assistência em 
situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o aluno à 
unidade de prestação de cuidados de saúde; apoiar na dinamização atividades lúdico- 
pedagógicas e animação sociocultural com as crianças e jovens quer no recinto escolar quer fora 
dele; apoiar durante do período letivo as crianças com necessidades educativas especiais. 
 
   Sub-refª:  A5 - Auxiliar de Cozinha (4 postos de trabalho) 
 
Apoiar os refeitórios escolares na execução da confeção de refeições e sobremesas de acordo 
com as ementas; Apoiar no empratamento, guarnecimento, decoração dos pratos; Efetuar o 
controlo da qualidade dos alimentos e ingredientes; Executar e zelar pela higiene nos trabalhos 
de cozinha, tais como higienização, manipulação e conservação dos alimentos; Executar e zelar 
pela limpeza de equipamentos, instalações e utensílios da cozinha; Desenvolver as actividades 
tendo em conta as normas e procedimentos do HACCP e de Higiene e segurança no trabalho;  
 
 Sub-refª:  A6 - Cozinheira Refeitórios Escolares (11 postos de trabalho) 
 
Organizar, preparar, cozinhar e empratar alimentos, respeitando as normas de higiene e 
segurança, em unidades de produção -Refeitórios escolares: Efetuar a pré-preparação e 
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armazenamento das matérias-primas utilizadas no serviço de cozinha, assegurando o estado de 
conservação da mesma; preparar o serviço de cozinha de forma a possibilitar a confeção das 
refeições necessárias; confecionar o receituário em função da ementa estabelecida; efetuar a 
limpeza e arrumação dos espaços, equipamentos e utensílios , verificando as existências e 
controlando o seu estado de conservação. 
 
 
 Sub-refª: A7- Zelador de instalações e património (3 postos de trabalho) 

 
Tem como função o cuidado e vigilância pelas instalações e património dos edifícios da Junta de 
Freguesia, nomeadamente a arrumação, conservação e boa utilização das instalações; a 
receção, atendimento e encaminhamento dos utentes dos serviços; apoio às iniciativas públicas 
que decorrem nos edifícios; 
 
Referência B -Carreira / categoria Área funcional-Assistente Técnica (12 postos de trabalho) 
 
Sub-refª: B1 - Técnico de Informática (2 postos de trabalho) 

 
Instalar componentes de hardware e software, designadamente, de sistemas de servidores, 
dispositivos de comunicação, estações de trabalhos, periféricos e suporte lógico utilitário, 
assegurando a respetiva manutenção e atualização; Planificar a exploração, parametrizar e 
acionar o funcionamento, controlo e operação dos sistemas, computadores, periféricos e 
dispositivos de comunicação instalados, atribuir, otimizar e desafetar os recursos, identificar as 
anomalias e desencadear as ações de regularização requeridas; 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 de 
informação, nomeadamente cópias de segurança, de proteção da integridade e recuperação da 
informação; Apoiar os utilizadores finais na operação dos equipamentos e no diagnóstico e 
resolução dos respetivos problemas. 

Sub-refª: B2 - Mecânico (1 posto de trabalho) 
 

Reparar e conservar dos veículos ligeiros e pesados da frota da Junta de Freguesia, de modo a 
garantir o seu normal funcionamento. Examinar os veículos para localizar as deficiências e 
descobrir as suas causas; Desmontar as peças das viaturas; Substituição e reparação de peças; 
Proceder a operações de montagem, afinação e manutenção das viaturas automóveis. Proceder 
à limpeza e conservação das máquinas e ferramentas de trabalho. 

 
Sub-refª: B3 - Espaços Verdes (1 posto de trabalho) 

 
Coordenar e/ou fiscalizar equipas e brigadas de espaços verdes; coordenar a execução de tarefas 

dos espaços verdes, nomeadamente deservagem, jardinagem, podas e tarefas inerentes à 

manutenção dos jardins e parques florestais da freguesia; assegurar e colaborar no 

desenvolvimento das atividades e tarefas no âmbito do espaço público e espaços verdes 

Colaborar no desenvolvimento dos projetos da JFB ; prestar apoio nas atividades e eventos 

dinamizadas pela freguesia; dinamizar e garantir o bom funcionamento das equipas e dos 

equipamentos e zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos e ferramentas da sua área de 

intervenção. 

Sub-refª: B4 - Desporto (3 postos de trabalho) 
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Execução de tarefas de apoio administrativo elementares e indispensáveis ao funcionamento do 
complexo desportivo, nomeadamente, prestar informações, encaminhar os utentes, agendar 
marcações; atendimento público e telefónico; receber e transmitir informações diversas na área 
do desporto; providenciar a limpeza, arrumação conservação e boa utilização dos equipamentos 
e materiais desportivos; lecionar aulas desportivas em diferentes modalidades; prestar apoio 
nas atividades dinamizadas pela Freguesia. 

 
Sub-refª: B5 - Educação (2 postos de trabalho) 

 
1 Posto de trabalho- Todos os procedimentos relacionados com o aprovisionamento e logística 
dos Pelouros da Educação e da Cultura, nomeadamente consultas prévias; Gestão e 
Monitorização dos refeitórios escolares; Apoio administrativo e logístico dos pelouros da 
educação e Cultura; Apoio aos eventos. 

 
1 Posto de Trabalho- Aplicação de Programas de Treino de Competências Pessoais e Sociais; 
Monitorização de Pátios/recreios escolares; Apoio a refeitório (vigilância e estratégias 
pedagógicas); Programas de Desenvolvimento de Hábitos de vida Saudáveis; Mediação familiar; 
Apoio a programas de interrupção letiva; Apoio a eventos. 

 
Sub-refª: B6 - Cultura/Educação/Baldaya (2 postos de trabalho) 

 
1 Posto de trabalho - Gestão e coordenação de Biblioteca; Dinamização e promoção de hábitos 
de leitura; Gestão da rede de bookcrossing; Apoio a eventos. 

 
1 Posto de trabalho - Apoio administrativo e técnico à Biblioteca; gestão de redes sociais da 
biblioteca; implementação de estratégias de marketing e comunicação da biblioteca. 

 
Sub-refª: B7 - Academias Juventude (1 posto de trabalho) 

 
1 Posto de trabalho - Coordenação de Programas desportivos do Pelouro da Educação; 
Coordenação e implementação dos Programas das Férias Ativas; Implementação de programas 
educacionais de hábitos de vida saudáveis; Coordenação dos programas e núcleo da juventude; 
Articulação com as associações juvenis; Apoio a eventos 

 
Referência C - Carreira/categoria Área funcional-Técnico superior (5 postos de trabalho) 
 
 Sub-refª: C1 -Área Contabilidade (1 posto de trabalho) 

 
Analisar e elaborar pareceres em matéria de contabilidade e contratação pública (CCP); elaborar 
contratos e documentos de cariz técnico; elaborar estudos, relatórios e mapas que 
fundamentem decisões do âmbito contabilístico; elaborar informações e dados contabilísticos 
de apoio à elaboração dos documentos previsionais: orçamento e opções do plano; 
monitorização e acompanhamento dos procedimentos contabilísticos; gerir os documentos de 
prestação de contas e outros que se considerem relevantes; criar/gerir as plataformas de registo 
e tratamento da informação contabilística; garantir a prestação de informação contabilística às 
entidades oficiais; prestar apoio nas atividades dinamizadas pela Freguesia; arquivar, organizar 
e atualizar os documentos contabilísticos; 
Propor ações que visem o apoio à tomada de decisões ao nível superior no domínio financeiro, 

nomeadamente no que concerne à obtenção, utilização e controlo de recursos financeiros; 

planificar, organizar, classificar e coordenar a execução da contabilidade, respeitando as normas 

legais e os princípios contabilísticos geralmente aceites; elaborar documentos de prestação de 
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contas de acordo com o POCAL; Elaborar a informação para efeitos e envio através do Sistema 

Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL); 

 
 Sub-refª: C2 - Área Social-Psicologia (1 posto de trabalho) 
 
Licenciatura  (Mestrado) em Psicologia, com comprovativo de inscrição em vigor na Ordem dos 
Psicólogos; Realizar avaliações psicológicas e acompanhamento psicoterapêutico a crianças, 
jovens e adultos; organizar, gerir e executar projetos de intervenção social destinados a crianças 
e jovens nas áreas da prevenção de comportamentos de risco, promoção de estilos de vida 
saudáveis; organização, dinamização e participação nas atividades da JFB; coordenação de 
projetos de estimulação cognitiva sénior; executar as tarefas enquadradas no conteúdo 
funcional da carreira/categoria em questão. 

 
 Sub-refª: C3 - Espaço Público-Arquiteto (1 posto de trabalho) 

 
Lic. Arquitetura c/ documento comprovativo de inscrição em vigor na Ordem dos Arquitetos 
como membro efetivo — 1(um) posto de trabalho: desenvolver projetos de arquitetura para 
edifícios públicos a cargo da Junta de Freguesia; preparação, acompanhamento e fiscalização de 
empreitadas. Assegurar a manutenção e conservação de equipamentos sociais, culturais, 
desportivos e escolares, elaborar informações e pareceres de carácter técnico sobre 
empreitadas: assegurar a atribuição de licenças de utilização/ocupação da via pública, licenças 
de afixação de publicidade de natureza comercial, licenças de atividade de exploração de 
máquinas de diversão, licenças para recintos improvisados e licenças de atividades ruidosas de 
caráter temporário que se encontrem previstas nos regulamentos municipais e nos termos aí 
consagrado e efetuar o cálculo das respetivas taxas; assegurar a fiscalização, o processamento 
das contraordenações e a aplicação das coimas e das sanções acessórias, referentes ao 
licenciamento, executar as tarefas enquadradas no conteúdo funcional da carreira/categoria em 
questão; 
 
Sub-refª: C4 -Espaços Verdes-Arquiteto Paisagista (1 posto de trabalho) 
 
Conceber projetos e planos de melhoria contínua com impacto positivo na concretização das 
atribuições do serviço, nomeadamente na área dos Espaços Verdes; Assegurar a representação 
do serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas 
por diretivas ou orientações superiores; Conceber projetos e planos de melhoria contínua com 
impacto positivo na concretização das atribuições e nos resultados do serviço; Autocondução 
sempre que necessário para a satisfação das necessidades do serviço, desde que devidamente 
habilitada/o para o efeito.  
Promover e realizar ações necessárias para o planeamento estratégico integrado de 
desenvolvimento da Freguesia no âmbito dos Espaços Verdes, incluindo todas as dimensões 
associadas; Coordenar equipas e garantir a boa execução das tarefas e implementar sistemas de 
melhora contínua; 
 
Sub-refª: C5 -Cultura/Educação/Palácio Baldaya- História de Arte- 1 posto de trabalho 

 
Tratamento documental, catalogação, levantamento histórico de património edificado de 

Benfica, desenvolvimento e implementação de percurso histórico, levantamento bibliográfico 

da toponímia de Benfica; acompanhamento de trabalhos de recuperação do património 

histórico; Gestão do percurso Footsteps; Gerir e coordenar projetos de desenvolvimento 

artístico e cultural desenvolvido pela JFB; desenvolver academias artísticas séniores e infanto - 

juvenis, criar e implementar um programa de arte urbana e gerir o espaço expositivo do Palácio 

Baldaia 
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5 - Posicionamento remuneratório de referência:  

Em conformidade com o definido no art. 12º da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro e  o 

presente procedimento concursal tem como posição remuneratória de referência a 1ª posição, 

nível 1, da carreira e categoria de assistente operacional e assistente técnica e 2ª posição 

remuneratória da carreira/categoria de técnico superior e conforme artº 38º da Lei nº 35/2014, 

de 20 de junho, definindo que o posicionamento remuneratório dos trabalhadores recrutados 

será objeto de negociação, após o termo do procedimento concursal, com as limitações 

impostas pelo artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, por prorrogação de efeitos 

prevista no n.º1 do art.º 20.º da Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro, que aprovou o Orçamento 

do Estado para 2018. 

 
6 - Âmbito do recrutamento: 
 
O recrutamento será efetuado de entre candidatos que reúnam os requisitos definidos no artº 
3º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro e que satisfaçam necessidades permanentes da Junta 
de Freguesia de Benfica, assim reconhecido pela deliberação da Junta de 09 de julho de 2018;  
 
 
7 - Requisitos de admissão:  
 
7. 1. Requisitos gerais: os previstos no art. 17º da LGTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 
de junho: 
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção 
internacional ou lei especial; 
b) Ter 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas a 
que se propõe desempenhar; 
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício de funções; 
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória. 
 
7.2 - Nível habilitacional exigido:  
 
Nível habilitacional exigido: 
Referência A - Assistente Operacional: escolaridade obrigatória, de acordo com a idade ou de 
curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 1 de acordo com o 
previsto no n.º 1 do artigo 34.º da LTFP; 
Referência B - Assistente Técnico - Titularidade do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe 
seja equiparado; 
Referência C- Licenciatura adequada e inscrição na respetiva ordem profissional, quando 
exigível;  
 
7.3 -Não serão admitidos os candidatos que não reúnam os requisitos presentes no n.º 1 e 2 do 
art.º 3.º e no n.º 1 e 2 do art.º 5.º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro (PREVAP). 
 
8 - Candidaturas 
 
Prazo, forma e local para apresentação de candidaturas: 
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8.1. Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação do aviso de abertura do 
procedimento na Bolsa de Emprego Público (BEP) e na página eletrónica da Junta www.jf-
benfica.pt; 
 
8.2. As candidaturas devem ser formalizadas, até ao termo do prazo fixado, através do 
preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, disponível na página eletrónica da 
Junta (www.jf-benfica.pt) e nos serviços da Junta de Freguesia.  
8.3. Só são admissíveis as candidaturas entregues em suporte de papel. 

As candidaturas podem ser remetidas pelo correio com aviso de receção, expedido até ao termo 

do prazo fixado para apresentação de candidaturas, para Junta de Freguesia de Benfica, Av. 

Gomes Pereira, 17, Lisboa, ou entregues pessoalmente, na mesma morada, no seguinte horário: 

das 10h00 às 16h00. 

E deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos, sob pena de exclusão: 

 - Fotocópia do certificado de habilitações literárias; 
 - Fotocópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão; 
 - Curriculum Vitae devidamente datado e assinado, do qual conste a identificação pessoal, 
habilitações literárias, experiência profissional e quaisquer circunstâncias que possam influir 
na apreciação do seu mérito ou constituir motivo de preferência legal, os quais, todavia, só 
serão tidas em consideração pelo Júri do procedimento concursal se devidamente 
comprovadas, nomeadamente, fotocópia dos documentos comprovativos da frequência das 
ações de formação e da experiência profissional.  
 

 A falta de apresentação dos documentos legalmente exigidos implica a exclusão dos candidatos, 
nos termos do nº 9 do artigo 28.º do anexo da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria nº 145-A/2011, de 6 de abril. As falsas declarações prestadas pelos 
candidatos serão punidas por lei. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apresentação de elementos 
comprovativos das suas declarações.  
 
 
9 - Requisitos Gerais comuns a todas as referências: a constituição da relação jurídica de 
emprego público depende da reunião, pelos candidatos, dos requisitos previstos no artigo 17.º 
da LTFP, o que deverá ser declarado obrigatoriamente no formulário tipo de candidatura, sob 
pena de exclusão. 
 
10 - Métodos de seleção: 
 
Nos termos do nº 6 do artigo 10º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, o método de seleção 
a utilizar será a Avaliação Curricular. No caso de existir mais de um opositor no recrutamento 
para o mesmo posto de trabalho, é ainda aplicável a Entrevista Profissional de Seleção. 
10.1 Avaliação Curricular (AC): - Avaliação Curricular (AC): visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica e profissional, percurso profissional, 
relevância da experiência adquirida e formação realizada, tipo de funções exercidas. 
- Na AC serão considerados e ponderados, numa escala de 0 a 20 valores e valorados até às 
centésimas, os seguintes parâmetros: habilitações académicas (HA), formação profissional (FP), 
experiência profissional (EP). A nota final da avaliação curricular é calculada pela seguinte 
fórmula: AC = 0,20 HA +  0,20 FP + 0,60 EP. 
 
10.1.2 Sempre que algum dos documentos apresentados pelos candidatos impossibilite a 

http://www.jf-benfica.pt/
http://www.jf-benfica.pt/
http://www.jf-benfica.pt/
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avaliação de um dos parâmetros relativos à Avaliação Curricular, ser-lhe-á atribuída a nota 
mínima prevista para esse parâmetro. 
 
10.1.3 Na Avaliação Curricular (AC) serão considerados e ponderados os seguintes parâmetros: 
 
10.1.4 Nas Habilitações Académicas (HA): consideram-se as habilitações académicas ou nível de 
qualificação certificado pelas entidades competentes. 
 
10.1.5 Na Formação Profissional (FP): apenas serão considerados os cursos de formação que se 
encontrem devidamente comprovados. 
 
10.1.6 Na Experiência Profissional (EP): será considerado o exercício de funções na área para a 
qual é aberto o presente procedimento, sendo contabilizado como tempo de experiência 
profissional aquele que se encontre devidamente comprovado. 
 
10.2 A Entrevista Profissional de Seleção (EPS), visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a 
experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação 
estabelecida entre o júri e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal. Este método será valorado segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 
 
10.2.1 A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) incidirá sobre os seguintes parâmetros de 
avaliação: 
a) Conhecimentos e experiência profissional relevante; 
b) Responsabilidade, realização e orientação para os resultados; 
c) Autonomia, adaptação e melhoria; 
d) Inovação e qualidade; 
e) Orientação para o serviço público e relacionamento interpessoal. 
 
10.2.2 Por cada entrevista profissional de seleção será elaborada uma ficha individual contendo 
o resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um 
deles, devidamente fundamentada; 
 
10.2.3 A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) terá a duração até 20 minutos. 
 
10.2.4 A Entrevista Profissional de Seleção é realizada pelo Júri, a classificação a atribuir a cada 
parâmetro de avaliação da Entrevista Profissional de Seleção resulta de votação nominal e por 
maioria, e o resultado final obtido através da média aritmética simples das classificações dos 
parâmetros em avaliação. 
 
11 - A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento será efetuada numa 
escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula de 
Classificação Final (CF): 
 
CF = (AC x 40%) + (EPS x 60%)  
 
11.1 Sendo os métodos utilizados eliminatórios pela ordem enunciada no ponto anterior, serão 
excluídos aqueles que obtenham uma classificação final inferior a 9,5 valores num dos métodos 
ou fases, não lhe sendo aplicado o seguinte. 
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11.2. Nas situações onde só será aplicado o método de avaliação curricular, esta corresponderá 
a 100% da classificação. 
 
12 - A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à 
desistência do procedimento concursal e consequente exclusão.  
 
12.1. Em caso de igualdade de valoração na ordenação final dos candidatos, os critérios de 
preferência serão fator de ponderação o tempo de exercício de funções caracterizadoras do 
posto de trabalho a concurso. 
  
13 - As listas de candidatos e a lista unitária de ordenação final dos candidatos serão publicitadas 
na página da Junta www.jf-benfica.pt e afixadas em local visível e público da mesma. 
 
14 - De acordo com o artigo 36. ° da Portaria: 
 
a) Às listas unitárias de ordenação dos candidatos aprovados é aplicável, com as necessárias 
adaptações, o disposto nos números 1 e 3, do artigo 30.º e n.º s 1 a 5, do artigo 31.º da mesma 
Portaria. Para efeitos da audiência dos interessados, é de uso obrigatório o formulário a que se 
refere o n.º 1 do artigo 51.º da Portaria; 
 
b) Os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos, no decurso da aplicação dos métodos 
de seleção são notificados do ato de homologação da lista de ordenação final, a efetuar, 
também, pela forma prevista no n.º 3, do referido artigo 30.º da supra referida Portaria. 
 
15 - Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, os critérios de 
apreciação e de ponderação dos métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final 
dos candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das atas das reuniões do 
júri do procedimento, as quais serão facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas  
 
16 - Composição e identificação dos Júris: 

 16.1-Procedimento concursal para a carreira de Assistente Operacional /categoria de Assistente 
Operacional 

Presidente: Dr.ª Carla Sofia e Silva Rothes Ladeira, Vogal na Junta de Freguesia de Benfica; Vogais 

efetivos: 

Maria Paula Antas Dias Grosso, Chefe de Divisão, em subst. da Divisão de Planeamento e Gestão 

Financeira, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos; 

Dr.ª Catarina Jacinta Piteira Cardoso Alves, Técnica Superior do mapa de pessoal da JFB. 

Vogais suplentes: 

Dr.ª Ana Teresa de Campos Rodrigues Vassalo e Silva, Técnica Superior do mapa de pessoal da 

JFB; 

José Pedro Gomes Campaniço, Chefe de Divisão, em substituição da Divisão de Manutenção do 

Espaço Público, Património e Apoio logístico na JFB; 

16.2- Procedimento concursal para a carreira de Assistente Técnico /categoria de Assistente 
Técnico: 

Presidente: Dr.ª Carla Sofia e Silva Rothes Ladeira, Vogal na Junta de Freguesia de Benfica; Vogais 

efetivos: 



 

11 
 

Maria Paula Antas Dias Grosso, Chefe de Divisão, em subst. da Divisão de Planeamento e Gestão 

Financeira, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos; 

Dr.ª Catarina Jacinta Piteira Cardoso Alves, Técnica Superior do mapa de pessoal da JFB. 

Vogais suplentes: 

Dr.ª Ana Teresa de Campos Rodrigues Vassalo e Silva, Técnica Superior do mapa de pessoal da 

JFB; 

José Pedro Gomes Campaniço, Chefe de Divisão, em substituição da Divisão de Manutenção do 

Espaço Público, Património e Apoio logístico na JFB; 

16.3- Procedimento concursal para a carreira de Técnico Superior /categoria de Técnico 
Superior: 

Presidente: Dr.ª Carla Sofia e Silva Rothes Ladeira, Vogal na Junta de Freguesia de Benfica; Vogais 

efetivos: 

Maria Paula Antas Dias Grosso, Chefe de Divisão, em subst. da Divisão de Planeamento e Gestão 

Financeira, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos; 

Dr.ª Catarina Jacinta Piteira Cardoso Alves, Técnica Superior do mapa de pessoal da JFB. 

Vogais suplentes: 

Dr.ª Ana Teresa de Campos Rodrigues Vassalo e Silva, Técnica Superior do mapa de pessoal da 

JFB; 

José Pedro Gomes Campaniço, Chefe de Divisão, em substituição da Divisão de Manutenção do 

Espaço Público, Património e Apoio logístico na JFB; 

17 - A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afixada em local visível e público 
das instalações da Freguesia, na respetiva página eletrónica www.jf-benfica.pt. 
 
18 - Prazo de validade: O presente procedimento concursal é válido para o preenchimento dos 
postos de trabalho abertos pelo presente procedimento concursal a ocupar nos termos da Lei 
112/2017 de 29 de dezembro. 
 
19 - Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o 
presente aviso é publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na respetiva 
página eletrónica www.jf -benfica.pt. 
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