
MUNICíPIO DE PONTE DE LIMA 

Abertura de Concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar de 

especialista de informática Grau 3, Nível 1 , da Carreira de Informática (carreira não revista) 

1. Nos termos do disposto nos artigos 27' e 28' do Decreto-Lei n.' 204/98, de 11 de julho, aplicado à administração 

local pelo Decreto-Lei n.' 238/99, de 25 de junho e ao abrigo da alínea a) do n.' 2 do art.' 35' do Anexo I, Lei n.' 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e do n.' 2 do art.' 5 do decreto-lei n.' 97/2001, de 26 de março, 

e em cumprimento do meu despacho proferido no dia 17/12/2020, torno público que se encontra aberto pelo prazo 

de 5 dias úteis, a contar da data da afixação do presente aviso no placard dos Recursos Humanos e na página 

eletrónica do Municipio, concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar de Especialista de 

Informática Grau 3, Nível 1, da Carreira de Informátíca. 

2. Legislação aplicável: ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do Decreto-Lei n.' 204/98, de 11 

de julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.' 238/99, de 25 de junho, Decreto-Lei n.' 97/2001, de 26 

de março, Lei geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada pela Lei n.' 35/2014, de 20 de junho. 

3. Remuneração e local da prestação de trabalho: a remuneração para especialista de informática Grau 3, nível 1 

4. Prazo de validade: o concurso é válido para o lugar posto a concurso, caducando com o seu preenchimento. 

5. Condições gerais e especiais de admissão a concurso: 

5.1 - Ser trabalhador do Municipio de Ponte de Uma. 

5.2 - Requisitos gerais - Cumprir os requisitos previstos no artigo 29.' do Decreto-Lei n.' 204/98, de 11 de julho, 

conjugado com o artigo 17.' da LTFP. 

5.3 - Requisitos especiais - Ao concurso podem concorrer os Especialistas de Informática de Grau 2, que 

detenham permanência na categoria anterior (grau) de 4 anos classificados de Muito Bom (S.IADAP - relevante) 

ou 6 anos classificados no mínimo de Bom (S.I.A.DAP - Adequado), de acordo com o n.' 1 do artigo 4.' do 

Decreto-Lei n.' 97/2001, de 26 de Março. 

6. Formalização das candidaturas: 

6.1 - As candidaturas devem ser formalizadas em impresso próprio, de utilização obrigatória, disponível no 

Gabinete de Atendimento ao Munícipe e na página eletrónica desta autarquia, endereço www.cm-pontedelima.pt e 

ser entregue presencialmente ou remetido por correio registado com aviso de receção, até ao prazo indiciado, para 

Câmara Municipal de Ponte de Uma, Praça da República, 4990-062 Ponte de Uma. 

6.2 - Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. 

6.3 - O requerimento de admissão deve ser acompanhado, sob pena de exclusão, de: 

a) Certificado de habilitações e formações profissionais, desde que os mesmos não constem no respetivo processo 

individual; 

b) Curriculum vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente assinado, onde conste designadamente as ações 

de formação, congressos ou afins, com indicação das entidades promotoras e duração das mesmas. 
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A declaração que comprove a categoria do candidato, a modalidade de vinculo de emprego público que detém, o 

tempo de serviço na categoria, na carreira e na função pública, bem como as avaliações de desempenho dos 

últimos seis anos, será apensa à candidatura pelo serviço de Recursos Humanos. 

7. Método de Seleção: avaliação curricular, nos temnos do disposto no artigo 19', n.' 1 alinea b) do Decreto-Lei n.' 

204/98, de 11 de julho. 

7.1 - A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profissionais do candidato na área para que o concurso é 

aberto, com base na análise do respetivo curriculo profissional. 

Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas e ponderadas, de acordo com as exigências da função, a 

habilitação académica (HA), a formação profissional (FP), a experiência profissional (EP) e a avaliação de 

desempenho (AD). É expressa numa escala de O a 20 valores, com valoração até às centésimas e resultará da 

classificação obtida através da média aritmética ponderada das classificações dos referidos elementos a avaliar, de 

acordo com a seguinte fórmula: 

AC = HÁ (15%) + FP (30%) + EP (30%) + AD (25%), sendo: 

AC - Avaliação Curricular 

HA - Habilitação Académica 

FP - Formação Profissional 

EP - Experiência Profissional 

AD - Avaliação de Desempenho 

7.2 - Habilitação Académica (HA), onde se pondera a titularidade de grau académico ou a sua equiparação 

legalmente reconhecida, do seguinte modo: 

- Licenciatura -18 valores 

- Mestrado -19 valores 

- Doutoramento - 20 valores 

7.3 - Formação Profissional (FP), em que se ponderam as ações de formação e aperfeiçoamento profissional, em 

especial as relacionadas com as áreas funcionais do lugar posto a concurso, até ao limite máximo de 20 valores, do 

seguinte modo: 

- Sem ações de formação ou com ações de fomnação não relacionadas com a área funcional do lugar - 3 valores 

- De 1 a 25 horas - 4 valores 

- De 26 a 50 horas - 8 valores 

- De 51 a 100 horas - 12 valores 

- De 101 a 150 horas -15 valores 

- De 151 a 200 horas -18 valores 

- A partir de 201 horas - 20 valores 

As ações de fomnação cujos certificados não especifiquem o número de horas serão pontuadas do seguinte modo: 

- A um mês correspondem 120 horas 

- A uma semana correspondem 30 horas 

- A um dia correspondem 6 horas 
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7.4 - Experiencia Profissional (EP), em que se pondera o desempenho efetivo de funções na área de atividade para 

a qual o concurso é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com avaliação da sua natureza e duração, 

até ao máximo de 20 valores, do seguinte modo: 

- Até 1 ano - 4 valores 

- Mais de 1 e até 2 anos - 10 valores 

- Mais de 2 e até 4 anos - 12 valores 

- Mais de 4 e até 6 anos - 14 valores 

- Mais de 6 e até 8 anos - 16 valores 

- Mais de 8 anos e até 10 anos - 18 valores 

- Mais de 10 anos - 20 valores 

7.5 - Avaliação de Desempenho (AD), em que se pondera a avaliação relativa ao último periodo não superior a 6 

anos, em cumprimento do n.' 4 do Artigo 22.' do Decreto-Lei n.' 204/98, de 11 de julho, através da respetiva média, 

do seguinte modo: 

- 4,5 a 5 - Excelente / 4 a 5 - Mérito Excelente - 20 valores 

- 4 a 4,4 - Muito Bom /4 a 5 - Desempenho Relevante -16 valores 

- 3 a 3,9 - Bom / 2 a 3,999 - Desempenho Adequado - 12 valores 

- 1 a 1,9 - Insuficiente ou 2 a 2,9 - Necessita de desenvolvimento / 1 a 1,999 - Desempenho inadequado - 8 

valores 

8. Classificação final (CF): considerando que será utilizado apenas um único método de seleção, a classificação 

final será expressa numa escala de O a 20 valores, e resultará da aplicação da fórmula da Avanação Curricular (AG) 

supra referida. 

9. Consideram-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores. 

10. Local de afixação das listas: As listas dos candidatos admitidos, excluidos e classificação final, serão afixadas 

no placard dos Recursos Humanos e na página eletrónica do Municipio. 

11. As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos requerimentos são punidas por Lei. 

12. Composição do Júri: 

- Presidente: Alexandra Maria Pinheiro de Matos Pereira Esteves (Ora.) 

- Vogais Efetivos: Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo (Ora.) e Rogério Lopes Margalho Oliveira Pereira 

(Eng.') 

- Vogais Suplentes: Filomena Mimoso da Silva (Ora.) e Carlos Alberto Azevedo Lima (Eng.') 

13. A lista da classificação final do concurso será notificada aos candidatos, nos termos do disposto no artigo 40' do 

Decreto-Lei n.' 204/98, de 11 de julho, e afixada no placard dos Recursos Humanos. 

Paços do Concelho de Ponte de Lima, 17 de dezembro de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal 

~ .. 
---.J ,'"'-- .... _._~ -Victor Manuel Alves Mendes, Eng.' 
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