
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202204/0689

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Ativa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal da Lousã

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 2ª posição remuneratória 15º nível remuneratório da Tabela Remuneratória
Única (TRU) – 1.215,93 €

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Referência C) - Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 
avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentam e preparam decisão. Elaboração de pareceres e projetos, com 
diversos graus de complexidade. Funções exercidas com responsabilidade e 
autonomia técnica. Coordenação e participação nos projetos educativos e 
socioeducativos promovidos pela Câmara, em articulação com o Agrupamento de 
Escolas, Escola Profissional e Associações locais, nomeadamente no âmbito da 
promoção da leitura, educação parental, educação para a cidadania e educação 
ambiental; Coordenação, dinamização e monitorização da Oficina de Segurança; 
Recolha, tratamento e análise de dados estatísticos relativos aos projetos 
desenvolvidos, em articulação com as diferentes unidades da Divisão; 
Participação em reuniões promovidas pela Câmara, no âmbito dos projetos que 
acompanha, e promoção do trabalho colaborativo entre pares e parceiros; 
Exercício de funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 
avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentem e preparem a decisão de ações, no âmbito dos projetos 
educativos e socioeducativos da Unidade; Elaboração de pareceres, promoção e 
acompanhamento de novos projetos conducentes à definição e concretização 
das políticas do município enquanto Território Educador; Pesquisa, preparação e 
organização de elementos necessários para a elaboração de candidaturas no 
âmbito da Divisão. Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou 
atribuições que lhe são acometidas por lei, despachos ou determinação superior.

Requisitos de Admissão

Nomeação definitiva

Nomeação transitória, por tempo determinável

Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

CTFP a termo resolutivo certo

CTFP a termo resolutivo incerto

Sem Relação Jurídica de Emprego Público

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
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Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

Deliberação de 21.02.2022

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Ciências da Educação

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
da Lousã

1 Rua Dr. João Santos 3200953 LOUSÃ Coimbra                
                

Lousã                   
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: http://recrutamento.cm-lousa.pt

Contacto: 239 990 370

Data Publicitação: 2022-04-22

Data Limite: 2022-05-09

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Aviso (extrato) n.º 8377/2022 do Diário da República de 22 de abril

Texto Publicado em Jornal Oficial: AVISO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A CONSTITUIÇÃO DE 
RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO EM REGIME DE CONTRATO DE 
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 1. Nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 33º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação, e do artigo 11º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, torna-se 
público que, nos termos da deliberação do órgão executivo de 21.02.2022, 
encontra-se aberto pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte ao 
da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimentos concursais 
comuns na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, tendo em vista o preenchimento dos postos de trabalho, 
conforme mapa de pessoal deste Município, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira/categoria de 
Técnico Superior, conforme os termos a seguir indicados. 2. Posto de trabalho: 
Referência A) - 1 Técnico Superior, a afetar Unidade Técnica de Obras 
Municipais, da Divisão de Obras Municipais e Ambiente; Referência B) - 1 
Técnico Superior, a afetar à Unidade de Educação da Divisão de 
Desenvolvimento Social e Económico; Referência C) - 1 Técnico Superior, a 
afetar à Unidade de Educação da Divisão de Desenvolvimento Social e 
Económico. 3. Caracterização do posto de trabalho: Referência A) – Funções 
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de 
métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

preparam decisão. Elaboração de pareceres e projetos, com diversos graus de 
complexidade. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica. 
Análise, estudos e emissão de pareceres numa perspetiva macroscópica 
sistemática integrada nos assuntos que lhe são submetidos, para tratamento à 
luz das ciências do ambiente; elaboração de propostas fundamentadas de 
solução de problemas concretos na área ambiental; preparação elaboração e 
acompanhamento de projetos ambientais, designadamente campanhas de 
sensibilização e educação ambiental; bem como medidas e ações de 
monitorização, controlo, gestão e proteção ambiental, nomeadamente no âmbito 
de resíduos sólidos, indicadores ambientais, espaços verdes e recursos hídricos. 
Proporciona ainda a todos os trabalhadores as condições de segurança, higiene e 
de proteção da saúde no trabalho; assegura que o desenvolvimento económico 
promova a humanização do trabalho em condições de segurança, higiene e 
saúde; previne os riscos profissionais segundo princípios, normas e programas 
que visem, nomeadamente: a definição das condições técnicas a que devem 
obedecer a conceção, fabricação, a importação, a venda, a cedência, a 
instalação, a organização, a utilização e as transformações dos componentes 
materiais do trabalho em função da natureza e grau dos riscos e, ainda, as 
obrigações das pessoas por tal responsáveis; a determinação das substâncias, 
agentes ou processos que devam ser proibidos, limitados ou sujeitos a 
autorização ou a controlo da autoridade competente, bem como a definição de 
valores limites de exposição dos trabalhadores e agentes químicos, físicos e 
biológicos e das normas técnicas para a amostragem, medição e avaliação de 
resultados; a promoção da vigilância da saúde dos trabalhadores; o incremento 
da investigação no domínio da segurança, higiene e saúde no trabalho e a 
eficácia de um sistema de fiscalização do cumprimento da legislação relativa à 
segurança, higiene e saúde no trabalho. Exercer as demais funções, 
procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são acometidas por lei, despachos 
ou determinação superior. Referência B) – Funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam decisão. 
Elaboração de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade. 
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica. Promoção, 
participação e coordenação de projetos educativos, socioeducativos e culturais 
da responsabilidade do Município, em articulação com o Agrupamento de 
Escolas, Escola Profissional e Associações locais, no âmbito dos conhecimentos 
inerentes à licenciatura; Ensino da música e promoção de bem-estar através da 
música a bebés, alunos do pré-escolar e seniores, no âmbito dos projetos 
Primeiros Passos Toque e Tom, Lousã a Mexer e Plano Municipal Sénior; 
Dinamização, através da música, do projeto de educação ambiental e proteção 
civil - Oficina de Segurança; Dinamização, através da música, de projetos de 
leitura ligados ao espaço infantojuvenil da Biblioteca Municipal e Rede de 
Bibliotecas; Pesquisa, preparação e organização de elementos necessários para a 
elaboração de candidaturas no âmbito dos projetos desenvolvidos e/ou a 
desenvolver; recolha, tratamento e análise de dados estatísticos relativos aos 
projetos desenvolvidos, em articulação com as diferentes unidades da Divisão; 
Participação em reuniões promovidas pelo Município, no âmbito dos projetos que 
acompanha, e promoção do trabalho colaborativo entre pares e parceiros. 
Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são 
acometidas por lei, despachos ou determinação superior. Referência C) - 
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam decisão. Elaboração de pareceres e projetos, com 
diversos graus de complexidade. Funções exercidas com responsabilidade e 
autonomia técnica. Coordenação e participação nos projetos educativos e 
socioeducativos promovidos pela Câmara, em articulação com o Agrupamento de 
Escolas, Escola Profissional e Associações locais, nomeadamente no âmbito da 
promoção da leitura, educação parental, educação para a cidadania e educação 
ambiental; Coordenação, dinamização e monitorização da Oficina de Segurança; 
Recolha, tratamento e análise de dados estatísticos relativos aos projetos 
desenvolvidos, em articulação com as diferentes unidades da Divisão; 
Participação em reuniões promovidas pela Câmara, no âmbito dos projetos que 
acompanha, e promoção do trabalho colaborativo entre pares e parceiros; 
Exercício de funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 
avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentem e preparem a decisão de ações, no âmbito dos projetos 
educativos e socioeducativos da Unidade; Elaboração de pareceres, promoção e 
acompanhamento de novos projetos conducentes à definição e concretização 
das políticas do município enquanto Território Educador; Pesquisa, preparação e 
organização de elementos necessários para a elaboração de candidaturas no 
âmbito da Divisão. Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

atribuições que lhe são acometidas por lei, despachos ou determinação superior. 
4. Local do trabalho: área do Concelho da Lousã. 5. Prazo de validade: os 
procedimentos concursais são válidos para preenchimento do posto de trabalho 
a ocupar e para os efeitos previstos nos nºs 3 e 4 do art.º 30º da Portaria n.º 
125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, 
de 11 de janeiro. 6. Posição remuneratória de referência: O posicionamento 
remuneratório obedecerá ao disposto no art.º 38.º da LTFP, sendo a posição 
remuneratória de referência a 2ª posição remuneratória da carreira/categoria de 
Técnico Superior correspondente ao 15º nível remuneratório da Tabela 
Remuneratória Única (TRU) – 1.215,93 €. 7. Requisitos de Admissão: 7.1. Os 
previstos no artigo 17.º da LTFP: a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não 
dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial; b) Ter 18 
anos de idade completos; c) Não estar inibido do exercício de funções públicas 
ou não interdito para o exercício daquelas 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 7.2. Para cumprimento 
do estabelecido no nº 3 do artigo 30º da LTFP, o recrutamento inicia-se de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
previamente estabelecida. 7.3. Tendo em conta os princípios de racionalização e 
eficiência que devem presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade 
de ocupação do posto de trabalho, por aplicação do disposto no numero 
anterior, deverá proceder-se ao recrutamento de trabalhadores com relação 
jurídica de emprego publico público por tempo determinado ou sem relação 
jurídica de emprego publico previamente estabelecida, nos termos do nº 4 do 
artigo 30º da LTFP, em conjugação com a alínea g) do nº 4 do artigo 11º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 
12-A/2021, de 11 de janeiro. 7.4. Não serão admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 
categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento. 7.5. Os candidatos 
devem reunir os referidos requisitos até à data limite de apresentação das 
respetivas candidaturas. 8. Nível Habilitacional exigido: Referência A) – 
Licenciatura em Saúde Ambiental, complementado com o Curso de Técnico 
Superior de Segurança no Trabalho (Nível VI) Referência B) – Licenciatura em 
Música Referência C) – Licenciatura em Ciências da Educação 8.1. No presente 
procedimento concursal não há lugar à substituição do nível habilitacional exigido 
por formação adequada ou experiência profissional, conforme disposto no n.º s 
2 e 3, do art.º 34.º da LTFP e na alínea i), do n.º 4, do art.º 11.º, da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-
A/2021, de 11 de janeiro 9. Consulta prévia à CIM|RC: foi consultada a 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, enquanto Entidade Gestora 
da Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA), que declarou que não se 
encontra constituída a EGRA. 10. Formalização das candidaturas: 10.1. A 
candidatura é formalizada em http://recrutamento.cm-lousa.pt/, através do 
preenchimento do formulário de candidatura, bem como a entrega da 
documentação que o deve acompanhar. 10.2. O requerimento de candidatura 
deve ser acompanhado da seguinte documentação: a) Fotocópia legível do 
respetivo certificado, ou outro documento idóneo, legalmente reconhecido para o 
efeito, das habilitações exigidas para o presente procedimento concursal, sob 
pena de exclusão; b) Curriculum Vitae detalhado e devidamente datado e 
assinado, do qual devem constar, designadamente, as habilitações literárias e/ou 
profissionais, as funções desempenhadas, bem como as atualmente exercidas, 
com indicação dos respetivos períodos de duração, e atividades relevantes, 
assim como, a formação profissional detida com indicação das ações de 
formação finalizadas indicando a respetiva duração, datas de realização e 
entidades promotoras, juntando comprovativos da formação e da experiência 
profissionais, sob pena de não serem considerados. 10.3. Os candidatos titulares 
de uma relação jurídica de emprego publico, para além dos elementos acima 
indicados, deverão igualmente apresentar declaração, devidamente autenticada 
e atualizada, emitida pelo organismo ou serviço público a que se encontra 
vinculado, da qual conste, inequivocamente, a natureza do vinculo, 
carreira/categoria de que é titular, e o respetivo tempo de serviço, bem como a 
descrição das atividades que executa ou executou, a avaliação de desempenho 
(quantitativa e qualitativa) obtida no último período avaliado, em que cumpriu ou 
executou atividades idênticas ao posto de trabalho a concurso e, na sua 
ausência, o motivo que determinou tal facto, bem como a posição remuneratória 
que detém. 10.4. A não apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos de admissão, determina a exclusão do procedimento concursal, nos 
termos da alínea a) do nº 8 do artigo 20.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. 11. 

4



Texto Publicado em Jornal Oficial:

Métodos de seleção: para todas as Referências (A a C) serão aplicados dois 
métodos de seleção obrigatórios e um método de seleção facultativo. 11.1. 
Métodos de seleção obrigatórios: 11.1.1. Os métodos de seleção aplicáveis à 
generalidade dos candidatos são: a) Prova de Conhecimentos (PC): visa avaliar 
os conhecimentos académicos e ou profissionais e a capacidade para aplicar os 
mesmos a situações concretas no exercício de determinada função, incluindo o 
adequado conhecimento da língua portuguesa. Terá natureza teórica e será 
efetuada de forma escrita, individualmente, em suporte de papel, e será 
constituída por questões de desenvolvimento e escolha múltipla. Terá uma 
duração máxima de 60 minutos, de consulta, mas não será permitido o uso de 
qualquer dispositivo eletrónico, incluindo telemóvel e versará sobre as seguintes 
matérias: i) Para todas as Referências (A a C): - Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação; - Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, na sua atual redação; - Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pela Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na sua redação atual; - 
Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual - Estabelece o 
sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração 
Pública; - Lei n.º 75/2013, de 12 setembro – Regime Jurídico das Autarquias 
Locais; - Lei-Quadro da Transferência de competências para as Autarquias Locais 
e para as entidades intermunicipais - Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; - Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos compromissos e aos pagamentos em atraso 
das entidades públicas; - Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; - Código de Ética e de Conduta Profissional do 
Município da Lousã, publicado na II série do DR n.º 46, de 5 de março de 2020; 
- Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, publicitado no Diário da 
República, 2ª série, n.º 19, de 27 de janeiro de 2022. ii) Para a Referência A), 
para além das indicados na subalínea i), acresce: - Lei n.º 79/2019, de 2 de 
setembro - Estabelece as formas de aplicação do regime da segurança e saúde 
no trabalho previsto no Código do Trabalho e legislação complementar, aos 
órgãos e serviços da Administração Pública, alterando a Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas; - Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto - Aprova os regimes de 
acesso e de exercício das profissões de técnico superior de segurança no 
trabalho e de técnico de segurança no trabalho; - Lei n.º 102/2009, de 10 de 
setembro, na redação atual – Regime Jurídico da Promoção da Segurança e 
saúde no Trabalho; - Decreto-Lei n.º 503/99 - Regime jurídico dos acidentes em 
serviço e das doenças profissionais no âmbito da Administração Pública, na sua 
atual redação - Decreto-Lei n.º 347/93, de 1 de outubro (Prescrições mínimas de 
segurança e de saúde para os locais de trabalho) - Portaria n.º 987/93, de 6 de 
outubro (Regulamentação das normas técnicas respeitantes às prescrições 
mínimas de segurança e de saúde para os locais de trabalho) - Decreto-Lei n.º 
50/2005, de 25 de fevereiro - Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 
n.º 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, relativa 
às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos 
trabalhadores de equipamentos de trabalho, e revoga o Decreto-Lei n.º 82/99 de 
16 de março; - Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro - Procede à revisão 
da regulamentação das condições de segurança e de saúde no trabalho em 
estaleiros temporários ou móveis, constante do Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de 
julho, mantendo as prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho 
estabelecidas pela Diretiva n.º 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de junho; - 
Portaria n.º 101/1996, de 3 de abril - (Regulamenta as prescrições mínimas de 
segurança e de saúde nos locais e postos de trabalho dos estaleiros temporários 
ou móveis); - Decreto n.º 46427/1965, de 10 de julho - (Aprova o regulamento 
de Instalações Sociais Provisórias destinadas a pessoal empregado nas obras); - 
Decreto n.º 41821/58, de 11 de agosto - (Aprova o regulamento de segurança 
no trabalho da construção civil); - Regulamento (UE) 2016/425, do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 9 de março de 2016 - (revoga a Diretiva 89/686/CEE 
do Conselho de 21 de dezembro, relativo aos equipamentos de proteção 
individual); - Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de outubro (Prescrições Mínimas de 
Segurança e Saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamento de 
proteção individual no trabalho) - Lei n.º 113/99, de 3 de agosto - (Procede à 
alteração do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de outubro, relativo à 
proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores na utilização de 
equipamentos de proteção individual); - Portaria n.º 1131/93, de 4 de novembro 
alterada pela Portaria nº 109/96, de 10 de abril e Portaria n.º 695/97, de 19 de 
agosto (Estabelece as exigências essenciais relativas à saúde e segurança 
aplicáveis aos equipamentos de proteção individual); - Portaria n.º 988/93, de 6 
de outubro (Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde dos 
trabalhadores na utilização de Equipamento de Proteção Individual, previstas no 
Decreto-Lei nº 348/93, de 1 de outubro); - Decreto-Lei n.º 128/93, de 22 de 
março alterado pelo Decreto-Lei nº 139/95, de 14 de junho, e pelo Decreto-Lei 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

nº 374/98, de 24 de novembro (Prescrições mínimas de segurança a que devem 
obedecer o fabrico e comercialização de máquinas, de instrumentos de medição 
e de equipamentos de proteção individual); - Decreto-Lei n.º 117/95 de 30 de 
maio – Regime Jurídico do Técnico de Higiene e Saúde Ambiental e definição do 
conteúdo funcional; - Decreto-Lei n.º 111/2017 de 31 de agosto - Regime 
Jurídico da carreira especial de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e 
Terapêutica; - Rede Natura 2000 e proteção de espécies e habitats de interesse 
europeu - Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro, e que transpõe a Diretiva 2009/147/CE (Diretiva Aves) e a Diretiva 
92/43/CEE (Diretiva Habitats); - Regime Jurídico de Conservação da Natureza - 
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, na redação atual; - Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 - Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 maio; - Adaptação da Estratégia da 
Biodiversidade 2030 para a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade 2030, disponível na Comunicação do Parlamento Europeu, 
constante dos sítios eletrónicos: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?
uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-
01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF e dos Anexos: 
https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-
1aa75ed71a1.0011.02/DOC_2&format=PDF - Manual de Interpretação de 
Habitats Naturais da União Europeia, disponível em 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007
_07_im.pdf ; - Cogestão das Áreas Protegidas - Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 
de agosto; - Decreto-lei n.º 178/2006, de 05 de setembro – Regime Geral da 
Gestão de Resíduos; - Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro - regime 
da gestão de fluxos específicos de resíduos; - Portaria n.º 241-B/2019, de 31 de 
julho, aprovou o PERSU 2020+, que constitui um ajustamento às medidas 
vertidas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020); - Portaria 
n.º 145/2017, de 2 de abril, na sua redação atual - Define as regras aplicáveis 
ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em 
território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e
-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) 
- Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão 2014/955/UE, que 
altera a Decisão 2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, diz 
respeito a uma lista harmonizada de resíduos, que os classifica de acordo com a 
sua proveniência e com a atividade industrial que os origina; - Estudo prévio 
sobre implementação da recolha seletiva em Portugal continental incidindo em 
especial sobre o fluxo dos biorresíduos, APA, 31/7/2019, acessível através do 
seguinte endereço: https://apambiente.pt/sites/default/files/2021-05/Estudo%
20Pr%C3%A9vio%20Biorresiduos%202019.pdf - Guia técnico de implementação 
de sistemas Pay-as-you-throw (PAYT) – Guia n.º 26 da ERSAR - 
https://www.ersar.pt/pt/site-o-que-fazemos/site-consultas-
publicas/Documents/Guia_Tecnico_26.pdf - Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, 
na redação atual - Lei da Água; - Resolução do Conselho de Ministros n.º 
98/2020, de 13 de novembro – Estratégia Portugal 2030; - Plano de 
Recuperação e Resiliência – recuperar Portugal - 
https://recuperarportugal.gov.pt/ - Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro - 
Regulamento Específico Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
(RESEUR); - Estratégia nacional de educação ambiental - 
https://enea.apambiente.pt/sites/default/files/documentos/AF_Relatorio%
20ENEA%202020_A4%20102017%20elctronico.pdf - Estratégia integrada de 
desenvolvimento territorial da Região de Coimbra 2021-2027 – https://www.cim-
regiaodecoimbra.pt/wp-content/uploads/2021/05/CIMRC_EIDT2021-
2027_VFinal_abril2021.pdf - Plano intermunicipal de adaptação às alterações 
climáticas da CIM- Região de Coimbra - https://www.cim-regiaodecoimbra.pt/wp
-content/uploads/2018/10/PIAAC-CIM-RC-vers%C3%A3o-web.pdf iii) Para a 
Referência B), para além das indicados na subalínea i), acresce: - Lei n.º 
51/2012, de 05 de setembro - artigos 1.º a 10.º - aprova o Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do aluno dos ensinos 
básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de educação e 
dos restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação, 
agora designado por Estatuto, no desenvolvimento das normas da Lei de Bases 
do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, alterada 
pelas Leis: Lei n.º 115/97, de 19 de setembro, Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto 
e Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto; - Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho e 
Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto - Concretiza o quadro de transferência 
de competências para os órgãos municipais e para as entidades Intermunicipais 
no domínio da educação; - Portaria n.º 255/2021, de 17 de novembro - 
Identifica as unidades orgânicas de ensino da rede pública do Ministério da 
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Educação, constituídas por agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas a 
funcionar no ano escolar de 2021-2022 (Pág. 6 e 54); - Portaria n.º 272-A/2017, 
de 13 de setembro, com as alterações introduzidas pela Declaração de 
Retificação n.º 40-A/2020, de 16 de outubro, pela Portaria n.º 245-A/2020, de 
16 de outubro e pela Portaria n.º 73-A/2021, segunda alteração à Portaria n.º 
272-A/2017, de 13 de setembro que regulamenta os critérios e a respetiva 
fórmula de cálculo para a determinação da dotação máxima de referência do 
pessoal não docente, por agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas; - 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, 
de 11 de setembro e Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho - Aprova o regime 
de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários; - Gerações Mais 
Saudáveis – Politicas Públicas de promoção de saúde das crianças e jovens em 
Portugal (CNS) disponível em: 
https://www.sns.gov.pt/noticias/2018/12/07/geracoes-mais-saudaveis-
politicaspublicas-de-promocao-da-saude-das-criancas-e-jovens-em-portugal/ - 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na redação atual: artigos 1.º a 3.º, artigos 16.º a 33.º e artigos 112.º a 
129.º; - Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Lousã atualizado. 
iv) Para a Referência C), para além das indicados na subalínea i), acresce: - 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, 
de 11 de setembro e Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho - Aprova o regime 
de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários; - Decreto-Lei n.º 139
-A/90, republicado pelo Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, na redação 
atual - Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário; - Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho – 
Regula as condições de aplicação das medidas de ação social escolar – alterado 
pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 451/2017, de 11 de julho e alterado pelo Despacho n.º 
7255/2018, de 31 de julho; - Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto - 
Procede à regulamentação das ofertas educativas do ensino básico, previstas no 
n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 06 de julho, designadamente 
o ensino básico geral e os cursos artísticos especializados, definindo as regras e 
procedimentos da conceção e operacionalização do currículo dessas ofertas, bem 
como da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; - Lei n.º 51/2012, de 05 de 
setembro - artigos 1.º a 10.º - aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que 
estabelece os direitos e os deveres do aluno dos ensinos básico e secundário e o 
compromisso dos pais ou encarregados de educação e dos restantes membros 
da comunidade educativa na sua educação e formação, agora designado por 
Estatuto, no desenvolvimento das normas da Lei de Bases do Sistema Educativo, 
aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, alterada pelas Leis: Lei n.º 
115/97, de 19 de setembro, Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto e Lei n.º 85/2009, 
de 27 de agosto; - Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo 
Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril - Estabelece os procedimentos 
da matrícula e respetiva renovação e as normas a observar na distribuição de 
crianças e alunos; - Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho e Decreto-
Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto - Concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais e para as entidades Intermunicipais no 
domínio da educação; - Portaria n.º 255/2021, de 17 de novembro - Identifica 
as unidades orgânicas de ensino da rede pública do Ministério da Educação, 
constituídas por agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas a funcionar 
no ano escolar de 2021-2022 (Pág. 6 e 54); - Portaria n.º 272-A/2017, de 13 de 
setembro, com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 40-
A/2020, de 16 de outubro, pela Portaria n.º 245-A/2020, de 16 de outubro e 
pela Portaria n.º 73-A/2021, segunda alteração à Portaria n.º 272-A/2017, de 13 
de setembro que regulamenta os critérios e a respetiva fórmula de cálculo para a 
determinação da dotação máxima de referência do pessoal não docente, por 
agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas; - Código dos Contratos 
Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação 
atual: artigos 1.º a 3.º, artigos 16.º a 33.º e artigos 112.º a 129.º; - 
Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Lousã atualizado. b) 
Avaliação Psicológica (AP): visa avaliar aptidões, características de personalidade 
e ou competências comportamentais dos/as candidatos/as, tendo como 
referência o perfil de competências previamente definido, podendo comportar 
uma ou mais fases. A aplicação deste método baseia-se num guião de entrevista 
composto por um conjunto de questões diretamente relacionadas com o perfil de 
competências definido, associado a uma grelha de avaliação individual que 
traduz a presença ou ausência dos comportamentos em análise. O presente 
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método de seleção será pontuado através dos seguintes níveis classificativos: 
elevado, bom, suficiente, reduzido e insuficiente, a que correspondem as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, respetivamente. 11.1.2. Para os 
candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 
atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no 
recrutamento de candidatos em situação de valorização profissional, que, 
imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou 
atividade, os métodos de seleção são os a seguir indicados. Caso os candidatos 
afastem a aplicação dos métodos de seleção previstos nas alíneas do presente 
ponto, através de menção expressa no formulário de candidatura, conforme 
previsto no nº 3 do artigo 36º da LTFP, os métodos de seleção a aplicar são os 
constantes no ponto 11.1.1. a) Avaliação Curricular (AC): visa analisar a 
qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou 
profissional, formação profissional, experiência profissional e avaliação de 
desempenho. Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os 
elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, 
nomeadamente os abaixo discriminados e será expressa numa escala de 0 a 20 
valores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através 
da média aritmética ponderada, em resultado da aplicação da seguinte fórmula: 
AC= (HLx20%)+(FPx25%)+(EPx45%)+(ADx10%) Em que: HL - habilitações 
literárias; FP – formação profissional; EP – experiência profissional; AD – 
avaliação de desempenho. Para efeitos do previsto na alínea c) do nº2 do artigo 
8º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12-
A/2021, de 11 de janeiro, no caso dos candidatos não possuírem avaliação de 
desempenho, por razões que não lhe são imputáveis, a avaliação curricular é 
efetuada da seguinte forma: AC= (HLx20%)+(FPx30%)+(EPx50%) b) 
Entrevista de Avaliação de Competências (EAC): visa obter, através de uma 
relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais 
diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o 
exercício da função, com vista a uma análise estruturada de experiência, 
qualificações e motivações profissionais, através de descrições comportamentais 
ocorridas em situações reais e vivenciadas pelo candidato. A entrevista de 
avaliação de competências será realizada por técnicos de gestão de recursos 
humanos, com formação adequada para o efeito, ou por outros técnicos, desde 
que previamente formados para a utilização desse método, com base num guião 
de entrevista composto por um conjunto de questões diretamente relacionadas 
com a caracterização dos postos de trabalho. O presente método de seleção será 
pontuado através dos seguintes níveis classificativos: elevado, bom, suficiente, 
reduzido e insuficiente, a que correspondem as classificações de 20, 16, 12, 8 e 
4 valores, respetivamente. 11.2- Método de seleção facultativo: Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS): visa avaliar 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, sendo 
considerados os seguintes parâmetros a avaliar: experiência profissional, 
motivação para a função, capacidade de expressão e de comunicação e 
capacidade de relacionamento interpessoal. A avaliação dos parâmetros a avaliar 
será pontuada através dos níveis classificativos de elevado, bom, suficiente, 
reduzido e insuficiente, a que correspondem as classificações de 20, 16, 12, 8 e 
4 valores, respetivamente. O resultado final é obtido através da média aritmética 
simples das classificações dos parâmetros a avaliar. 12. Valoração final (VF): 
será a resultante das classificações obtidas em cada um dos métodos de seleção, 
mediante a aplicação das fórmulas seguintes, e será expressa na escala 
classificativa de 0 a 20 valores: 12.1. Para os candidatos a quem foram aplicados 
os métodos de seleção constantes nos pontos 11.1.1 e 11.2: VF= (PCx40%)+
(APx30%)+(EPSx30%) 12.2. Para os candidatos a quem foram aplicados os 
métodos de seleção constantes nos pontos 11.1.2 e 11.2: VF= (ACx40%)+
(EACx30%)+(EPSx30%) 12.3. Em situação de igualdade de valoração, serão 
aplicados os critérios de ordenação preferencial previstos no artigo 27.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 
11 de janeiro, mantendo-se a situação de igualdade de valoração após aplicação 
dos critérios referidos anteriormente, prevalece o candidato que tenha mais 
experiência na área, seguido do tempo de experiência em órgão ou serviço da 
Administração Pública. 12.4. Os métodos de seleção serão aplicados num único 
momento, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 
de janeiro. Não obstante, nos termos do n.º 2 do referido artigo, o júri poder 
fasear a avaliação dos métodos de seleção, avaliando no método seguinte 
apenas os candidatos com aproveitamento obtido no método anterior. 12.5. São 
excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases não lhe sendo aplicado o 
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método ou fase seguintes, bem como os candidatos que a eles não tenham 
comparecido ou deles tenham desistido. 13. A publicitação dos resultados 
obtidos em cada método de seleção intercalar, bem como a lista de ordenação 
final serão afixadas no Edifício dos Paços do Município e disponibilizadas na 
nossa página da internet em http://www.cm-lousa.pt. 14. Notificação dos 
candidatos: Os candidatos serão notificados nos termos previstos no artigo 10º 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. O endereço eletrónico a considerar para efeitos 
de notificação dos candidatos será o constante do formulário de candidatura. 15. 
Júri dos procedimentos: sem prejuízo da necessidade de se recorrer a entidades 
externas habilitadas para a realização da avaliação psicológica, a composição do 
júri é a seguinte: Referência A – Júri: Presidente: Paulo Rui Carvalhinho Oliveira, 
Chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente 1º Vogal: Sara Sofia Correia 
Mendes, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de 
substituição 2ª Vogal: Luís Filipe de Sousa Santa, Técnico Superior da Unidade 
Técnica de Obras Municipais, da Divisão de Obras Municipais e Ambiente 
Suplentes: 1ª Vogal: Diana Cristina Montenegro Ribeiro, Técnica Superior da 
Unidade Jurídica e de Recursos Humanos, da Divisão de Administração e 
Finanças 2º Vogal: Marta Isabel Carvalho Correia, Técnica Superior da Unidade 
de Promoção da Inovação e Desenvolvimento, da Divisão de Desenvolvimento 
Social e Económico Referência B / Referência C – Júri: Presidente: Carlos Manuel 
Monteiro Baptista, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Económico, em 
regime de substituição 1º Vogal: Sara Sofia Correia Mendes, Chefe da Divisão de 
Administração e Finanças, em regime de substituição 2ª Vogal: Fátima Gracinda 
Gonçalves dos Santos da Costa, Técnica Superior da Unidade de Educação da 
Divisão de Desenvolvimento Social e Económico Suplentes: 1ª Vogal: Diana 
Cristina Montenegro Ribeiro, Técnica Superior da Unidade Jurídica e de Recursos 
Humanos, da Divisão de Administração e Finanças 2º Vogal: Marta Isabel 
Carvalho Correia, Técnica Superior da Unidade de Promoção da Inovação e 
Desenvolvimento, da Divisão de Desenvolvimento Social e Económico O 1º vogal 
efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos em todos os 
procedimentos. 16. Quota de emprego: é garantida a reserva de postos de 
trabalho para candidatos portadores de deficiência com um grau de incapacidade 
igual ou superior a 60 %, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro. 16.1. Os candidatos devem declarar no formulário da 
candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o 
tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar nos processos 
de seleção nos termos dos artigos 6º e 7º do diploma supramencionado. 17. Em 
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 33º da LTFP e no nº 1 do artigo 11º 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, o presente procedimento concursal será 
publicitado: a) Na 2ª série do Diário da República, por extrato; b) Na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), por publicação integral; c) No sítio da internet do 
Município da Lousã, em www.cm-lousa.pt, por publicação integral. 18. As falsas 
declarações serão punidas nos termos da Lei. 19. Em cumprimento da alínea h) 
do artigo 9º da Constituição da República Portuguesa, 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. 20. Em tudo o que não esteja previsto 
no presente aviso, aplicam-se as normas constantes da legislação atualmente 
em vigor. 21. Na tramitação do presente procedimento concursal serão 
cumpridas as disposições constantes do RGPD - Regulamento Geral sobre 
Proteção de Dados, relativamente ao tratamento de dados. Lousã, 05 de abril de 
2022 O Presidente da Câmara Municipal Luís Miguel Correia Antunes 
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Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Resultados

Alteração de Júri
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