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AVISO 

JOÃO FERNANDO BRITO NOGUEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VILA NOVA DE CERVEIRA 

 

1. Faz-se público que, para efeitos do disposto na alínea b) do nº 4 do artº 6º do 

Decreto-Lei 204/98, de 11 de Julho, adaptado à Administração Local por força do Decreto-

Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, conjugado com o disposto no artº 41º da Lei nº 35/2014, de 

20 de junho, que aprovou em anexo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se 

público que por meu despacho de 18 de junho de 2019, encontra-se aberto concurso interno 

de acesso limitado, pelo prazo de cinco dias úteis, contados a partir da data da afixação do 

presente aviso e sua publicitação, de harmonia com o disposto no nº 2 do artº 28º e alínea c) 

do nº 1 do artº 32º, ambos do Decreto-Lei nº 204/98, de 11 de julho, destinado a 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

integrados na carreira de Fiscal Municipal, para provimento de 1 (um) lugar de FISCAL 

MUNICIPAL / FISCAL MUNICIPAL ESPECIALISTA PRINCIPAL, do grupo de pessoal 

Técnico Profissional. 

2. O concurso é válido para a vaga existente e cessa com o preenchimento da 

mesma, nos termos da alínea a) do artº 7º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, 

adaptado à Administração Local por força do Decreto-Lei nº 238/99, de 25 de Junho. 

3. Tratando-se de carreira não revista pela Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, ou 

por diploma legal subsequente, nos termos do disposto no artigo 41º da lei nº 35/2014, de 

20 de junho e de harmonia com o disposto no nº 5 do artigo 16º da Lei nº 71/2018, de 31 de 

dezembro (LOE 2019), o presente concurso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei nº 

204/98, de 11 de julho, adaptado à Administração Local pelo Decreto-Lei nº 238/99, de 25 

de junho; pelo Decreto-Lei nº 404-A/98, de 18 de dezembro, aplicado à Administração 

Local pelo Decreto-Lei nº 412-A/98, de 30 de dezembro; aplicável por força do disposto no 

ponto i) da alínea b) do nº 1 do artigo 41º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho; e 

subsidiariamente pela Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, de 06 de abril. 

4. O conteúdo funcional da carreira de Fiscal Municipal é o que consta do Despacho 

nº 20/94 do SEALOT, do Gabinete do então Secretário de Estado da Administração Local e 

do Ordenamento do Território, publicado no Diário da República, 2º Série, nº 110, de 12 de 

maio de 1994. 

5. A remuneração será de acordo com o anexo III do Decreto-Lei nº 412-A/2008, de 

30 de dezembro, articulado com o disposto no artigo 5º da Lei nº 75/2014, de 12 de 

setembro: 

 

• Fiscal Municipal Especialista Principal - 1º escalão - índice 316 - 1.084,76€; 

 

6. O local de trabalho será o Município de Vila Nova de Cerveira. 

7.1. Os requisitos gerais de admissão são os constantes do art.º 29; do Decreto-Lei 

n.º 204/98, 11 de Julho, aplicado a Administração Local pelo Decreto-Lei nº 238/99, de 25 
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de Junho; em conjugação com o disposto no artigo 17º da LTFP, aprovada pela lei nº 

35/2014, de 20 de junho; conjugado com o nº 4, alínea b) do artº 6º igualmente do Decreto-

Lei nº 204/98, de 11 de julho. 

7.2. Requisitos especiais de admissão: São os previstos na alínea a) do nº 1 do artigo 

4º do Decreto-lei nº 412-A/98, de 30 de dezembro (adaptação à Administração Local do 

Decreto-Lei nº 404- A/98, de 18 de dezembro): 

• Possuir a categoria de Fiscal Municipal Especialista, com pelo menos três anos 

classificados de Muito Bom (relevante), ou cinco anos classificados de Bom 

(Adequado), na avaliação de desempenho. 

8. MÉTODOS DE SELEÇÃO: 

Os métodos de seleção a utilizar serão os previstos no art.º 19.ºdo Decreto-Lei n.º 

204/98, de 11 de julho adaptado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 

junho, em conjugação com o nº 5 do artigo 36º da LTFP, aprovada lei nº 35/2014, de 20 de 

junho: 

- Prova teórica escrita de conhecimentos (PC); 

- Avaliação curricular (AC). 

8.1. O Programa da prova teórica escrita de conhecimentos (PC) terá a duração de 

45 minutos, sendo permitida a consulta dos respetivos diplomas e irá constar do seguinte: 

• Lei nº 75/2013, de 12 de setembro - quadro de competências e regime jurídico 

de funcionamento dos órgãos dos municípios e freguesias; 

• Lei geral do trabalho em funções públicas, aprovada pela lei nº 35/2014, de 20 

de junho; 

• Decreto-lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, estabelece o 

regime jurídico da urbanização e edificação 

• Decreto-lei nº 10/2015, de 16 de janeiro - regime de acesso e de exercício de 

diversas atividades de comércio, serviços e restauração. 

• Regulamento da Atividade de Comércio a retalho não sedentária exercida por 

feirantes e vendedores ambulantes. 

8.2. A Avaliação curricular (AC) terá em consideração os seguintes fatores: 

- Habilitações académicas (HA), 

- Experiência Profissional (EP), 

- Formação Profissional (FP), 

- Avaliação de Desempenho (AD). 

Será obtida por aplicação da seguinte fórmula: 

AC = HA + 4EP + FP + 2AD/8 

8.2.1. Habilitações Académicas (HA): 

- Possuir o 9º ano de escolaridade - 3º ciclo do ensino básico: 17 valores; 

- Possuir o 12º ano de escolaridade ou equivalente: 18 valores; 

- Possuir curso de formação profissional 18 meses: 19 valores: 

- Possuir curso de formação profissional 3 anos: 20 valores. 

8.2.2. Experiência Profissional (EP): 
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Será valorizada segundo os seguintes critérios: 

– Por cada ano de exercício efetivo de funções, prestado em categoria 
da área de recrutamento para o lugar a prover (AR) serão 
atribuídos 3 valores, até ao máximo de 20 valores; 

– Por cada ano de exercício efetivo de funções na área de atividade 
para que o concurso é aberto (AA), serão atribuídos 2 valores, até 
ao máximo de 20 valores. 

A valorização do item será obtida por aplicação da seguinte fórmula:  
 

EP = AR + AA 
_____________________ 

2 
 

8.2.3. Formação Profissional (FP), será valorizada de acordo com os seguintes 

critérios: 

Frequência de cursos, ações de formação e estágios sem avaliação final ou com 

avaliação final qualitativa (FSA), com relevância para o lugar a prover - por cada dia de 

formação (correspondendo cada período de seis horas a um dia de formação), serão 

atribuídos 0,5 valores, até ao máximo de 20 valores. 

8.2.4. - Avaliação de Desempenho (AD), resultará da conversão, por aplicação da 

regra de três simples, da escala 0 a 10 na escala de 0 a 20 e corresponderá à média 

aritmética das classificações obtidas no módulo temporal relevável para efeito de concurso. 

9. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

9.1. Os resultados obtidos por aplicação dos métodos de seleção são traduzidos na 

escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham 

classificação inferior a 9,50 valores, conforme disposto no artº 36º do Decreto-Lei nº 

204/98, de 11 de julho. 

9.2. A classificação final será obtida pela aplicação da seguinte fórmula: CF = (PC - 

0,50 + AC - 0,50) 

Legenda: 

CF = Classificação Final 

PC = Prova Teórica Escrita de Conhecimentos 

AC = Avaliação curricular 

10. As candidaturas devem ser formalizadas em impresso próprio de utilização 

obrigatória, modelo disponível nos Recursos Humanos desta Câmara Municipal, ou no site 

desta Autarquia em http//www.cm-vncerveira.pt, e entregues pessoalmente no Serviço de 

Recursos Humanos ou remetidas pelo correio registado com aviso de receção, para Câmara 

Municipal de Vila Nova de Cerveira, Praça do Município, 4920-284 Vila Nova de Cerveira. 

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. 

O requerimento de admissão deve indicar expressamente a referência ao lugar a que 

se candidata e ser acompanhado, sob pena de exclusão, de: 
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a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos enunciados nos pontos 

7.1 e 7.2; 

b) Documento comprovativo das habilitações literárias, mediante fotocópia 

simples e legível do certificado autêntico ou autenticado, donde conste a média 

final do curso; 

c) Documento comprovativo da relação jurídica de emprego público, quando 

for o caso, com a descrição das funções efetivamente exercidas, avaliação de 

desempenho dos 3 últimos ciclos avaliativos, com referência da avaliação 

quantitativa e indicação da remuneração auferida; 

d) Curriculum vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente assinado e 

rubricado, donde conste a identificação pessoal, habilitações literárias e 

profissionais, formação profissional, experiência profissional, avaliação de 

desempenho, com indicação das funções com maior interesse para o lugar a que 

se candidata e quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever 

apresentar, por serem relevantes para apreciação do seu mérito, devidamente 

comprovados por fotocópias simples e legíveis de documentos autênticos ou 

autenticados, sob pena dos mesmos não serem considerados. 

10.1. Para efeitos de admissão ao procedimento concursal, os candidatos com 

deficiência, devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o 

respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, nos termos do artigo 6º, do Decreto-

Lei 29/2001, de 3/02, sob pena de não ser considerada tal situação. 

10.2. No requerimento podem os candidatos especificar quaisquer circunstâncias 

que reputem suscetíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de 

preferência. 

11. O Júri do presente concurso tem a seguinte constituição: 

Presidente: Chefe de Divisão de Administração Geral, Vítor Manuel Passos Pereira. 

Vogais efetivos: Anabela Gonçalves Oliveira, Dirigente Intermédia de 3.º 

Grau/Recursos Humanos e Contencioso e Nuno José Freitas Couto Esteves, Técnico 

Superior. 

Vogais suplentes: Chefe da Divisão Sociocultural e Desportiva Nuno Jorge Costa 

Correia e Técnica Superior Susete Margarida Faria Pires. 

O 1.º vogal efetivo substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos. 

 

 

Paços do Concelho de Vila Nova de Cerveira, 19 de agosto de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

João Fernando Brito Nogueira 


