.REGUENG@S
DE MONSARAZ
C'.ÃPilAt, 00$VHVf-lOiOfPOITTIX~

AVISO
PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO POR MOBILIDADE NA CATEGORIA ENTRE ÓRGÃOSPARA UM
POSTO DE.TRABALHO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DO GRAU. 1, NÍVEL 1

· Nos termos do disposto np artigo 97; º - A da .Lei Ceral do Trabalho em Funções Públicas, apfovada
em anexo à Lei.n'.º 35/2014; de 20 dejunho, na sua atual redação~ e.na sequênda do Despacho
do Senhor Presidente da CâmaraMunkipal de Reguengos.de Monsaraz de 16/11/2020, 'toma-se
público que se encontra aberto procedimento

para seleç~o

por mobilidade na càtegoria, entre·.

órgãos, de um ·Técnico de lnformática,do Grau 1, Nível 1, pelo prazo de dez .dias úteis a contar
da .data da. publicação.do presente aviso·na Bolsa de En;iprego Público.
1- Carreira/Categoria: Técnic~ de Informática, do Grau .1, Nível 1.
2- Remuneração: A correspondente
ao Gràu' 1, Nfvel 1, ' da carreira de Técnico de Informática
'
',
'

'

,,

,'

''

. - 1.143, 11 €.
3-. Relação.Jurídica de emprego exigida: ·ser detentor de vínculo de emprego público com

contrato. de .trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e estar, i nserido:na
carreira e categoria de Téc:nico de Informática, dó Grau 1.

..

4., Habilitações(iterárias exigidas: Nostermos do Decreto"' Lei n.º 97 /2001, de 26 de março

(adequado curso tecnológico, curso· das escolas· profissionais ou . curso que confira
. ce~ificado·.de qualificação de.. nível Ili ~máreasdeinformáti~a).
5- Local·•de trabalho: Toda a área geográficâ do Munic:ípio.de Reguengos de.Monsaraz.·
6- Caraterização do ~osto de· trabalho: Assegurar a gestão. dq licenciamento do software;

assegurar a n1anutehção e.· m6nitorização ·da rede informática .do município; .gerir as
impressoras do município; instalar, manter e monitorizar aplicações informáticas; realizar
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cópias de segurança periódicas dos sistemas; as~egurar a gestão de.todos os. utilizadores ·
informáticos; colaborar na implementação da digit~lizaçã~ e da desmaterialização
documental;
gerir os. equipamentos informáticos dos estabelecimentos de ensino pré.
'

'•'

'

',

'

'

"

'

'

escolar e do ensino básico; .genr·e manter todos os espaços inten,et do concelho; gerir
tecnicamente as comunicações fixas do munic,fpio (VOIP).

7- Métodos. de seleção: No presente proc~dirnento será adotado. O método d,e seleção

obrigatório "Avaliação Curricular", definido na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º da Portaria
: n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e o métódode seleç~ofacult?tivo "Entr ·
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de Seleção", pre~isto na 'alinea
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n/. 1 do artigo 6. 0 do mesmo diploma legal. A
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"Avaliação Curricular'' terá uma ponderação de 70% e a "Entrevista Profissional de
Seleção'' de 30%.
Os métodos de seleção:têmcaráter eliminatório.
'

.

8- Classificação final:A classificaçãC> final dos candidatos que.completem o procedin,ento,

com aprovação em tod.os. os métodos de seleção aplkados, é efetuada ·de acordo com a
·escala classificativa de O a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das
classificações quantitativas obtidas em cada métqdo de seleção, de acordo com seguinte
fórmula:
CF = AC (70 %)

+

EPS (30%)

em que:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;

EPS

=

Entrevista Profissional de Seleção.

9- Forma e prazo para apresentação. das candidaturas:. A apresenta~ão das candidaturas

deverá ser formalizada em suporte de papel, no prazo de 10 dias. úteis a contar da data
publicação da oferta na .Bolsa de ~mprego Publico (www.bep.gov.pt).
9.1 - Sob pena de exclusão, o requerimento de candidatura, devidamente assinado, poderá

ser entregue pessoalmente nos Recursos Humands deste Município durante o horário normal
de funcionamento, oq remetido pelo correio, com registo e aviso de receção, expedido até
ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, para Município de Reguengos
de Monsaraz, Praça da'Liberdade,. Apartado 6, 7201-970 Reguengos de Monsar?lz, ·
Do requerimento de candi_daturél deverá constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
identificação completa do candidato (nome, estado civil, profissão, data. de nascimento,
'

'

nacionalidade, filiação, número de contribuinte, morada, telefone e endereço de_ correio
.eletrónico, caso exista); modalidade de relação jurídica de emprego público e organismo a
que pertence; carreira e categoria detida; posicionamento remuneratório e vencimento;
identificação da presente oferta com indicação do código de oferta da Bolsa de Emprego
Público.
Não serão acei.tes candidaturas.enviadas
por correio eletrónico.
.
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9.2 - Os requerimentos de. admissão a concurso deverão.ser acompanhados, sob pena de não
serem,considerados, da seguinte documentação:
a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;

b) Curriculum vitae detalhadO, atualizad.o e devid~mente datado e assinado, donde
conste, designadamente, as ações de formação frequentadas e a experiência
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profissional, o qual deverá s~r acompanhado dos documentos comprovativos d.as ações
e da experiência profissional,.sob pena das mesmas,não serem consideradas em sede
de. avaliação curricular;
e) Declaração emitida pelo serviço público a que .o candidato se encontra vinculado,
de.vidamente
.

atualizada

'

'

(data

'

reportada

ao

prazo

'

para · apresentação· de

candidaturas), em que cons~e a natureza da relação jurídica de emprego público
.

tempo .indeterminado de que

é

.

Pºf

titular, a carreira e categoria .em que se encontra

inserido, a posiçãO remuneratória detida, as últimas três ni~nções de a;aliáção .de
desempenho e a descrição das atividades/funções que. atualmente·executa.

10. - Composição do Júri:
'

'

'

;

Presidente: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração Geral do Município
'

de Reguengos de Monsaraz.
Primeiro Vogal Efetivo:, ~arlos Boto Medinas, Coordenador Técnico de lqformática

do Município

· de Reguengos de Monsaraz,,que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos.
.

'

'

'

'

'

SegundoVogal Efetivo: Sérgio Alexandre Nunes Fialho,. Técnico de Informática dd Município de
(r

Reguengos de Monsaraz.
Primeiro Syplente: Cátia ,Isabel Carvalho Lopes, Técnica Superior do Município de Reguengos de

Monsaraz. ,
Segundo· Suplente: Nelson José Mendes Godinho, Técnico Superior do Município de Reguengos de
Monsaraz.

,,

!

Reguengos de M~nsaraz, 17de novembro .de 2020

José Gabriel Paixão·Ca
Presidente da Câmara Municipal
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