
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202111/0504

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Outros

Orgão / Serviço: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Montijo

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 2.ª posição remuneratória de TS, nível 15 da TRU, corresponde a remuneração 
de 1.205,08€

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Apreciação de projetos de redes prediais de saneamento dos estabelecimentos 
industriais e comerciais, no que se refere à autorização e fixação das condições 
de descarga de águas residuais industriais nos sistemas públicos de drenagem. 
Realização de ações de inspeção às unidades industriais, assegurando a 
elaboração dos relatórios de inspeção (Auto de Inspeção das Condições de 
Descarga de Águas Residuais Industriais, Auto de Receção de Equipamento e 
Termos de Responsabilidade dos laboratórios e unidades industriais) e eventuais 
Autos de Notícia. Emissão de pareceres relativos à ligação de estabelecimentos 
industriais e comerciais, no que se refere às condições de descarga de águas 
residuais industriais nos sistemas públicos de drenagem. Elaboração de cadernos 
de encargos, e participação como júri na contratação externa, em áreas da sua 
competência, de acordo com o Código de Contratação Pública (CCP). Gestão do 
procedimento do serviço de limpeza de fossas instituído no concelho. 
Colaboração na determinação dos Indicadores do Sistema de Avaliação da 
Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Colaboração com a 
SIMARSUL, SA, relativamente às afluências indevidas nas ETAR’s. Apoio técnico 
à gestão dos sistemas públicos de água e saneamento. Apoio ao serviço do 
Controlo da Qualidade da Água de Abastecimento Público.

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.

Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

Deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento do Município de Montijo, de 24 de abril de 2021

Requisitos de Nacionalidade: Sim
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Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura ambiente/sanitária/afins. Engenh. ambiente tem apresentar 
comprovativo inscrição ordem.

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Ambiente Engenharia do Ambiente, ramo de 
Engenharia Sanitária

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Serviços 
Municipalizados de 
Água e 
Saneamento do 
Montijo

1 Avenida dos 
Pescadores

2870114 MONTIJO Setúbal                 
               

Montijo                 
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Licenciados na área do ambiente, sanitária e afins. Os candidatos com 
licenciaturas em engenharia do ambiente ou equiparadas, devem apresentar 
comprovativo de inscrição na ordem dos engenheiros técnicos ou dos 
engenheiros.

Envio de Candidaturas para: smas.rhumanos@mun-montijo.pt

Contacto: Av. dos Pescadores, 1º andar, 2870-114 Montijo

Data Publicitação: 2021-11-22

Data Limite: 2021-12-16

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial: 1- Para efeitos do disposto no artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, na alínea b) do artigo 7.º e 
do n.º 1.º do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado à 
administração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, torna-
se público que, por deliberação do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Montijo (SMAS), de 24 
de abril de 2021, se encontra aberto procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
tendo em vista o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, na carreira/ 
categoria de técnico superior, para a unidade orgânica de Redes de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais e Pluviais. 2- Consultada a Área Metropolitana de 
Lisboa (AML), enquanto entidade gestora de requalificação nas Autarquias Locais 
(EGRA), para o Município do Montijo, em cumprimento do disposto nos art.º 
16.º e art.º 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de dezembro, foi prestada 
a seguinte informação: “A Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias 
(EGRA) ainda não se encontra constituída na Área Metropolitana de Lisboa”, 
conforme email datado de 07 de outubro de 2021. 3- O presente procedimento 
concursal cumpre o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 30.º da Lei Geral do 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20/06, 
conjugada com a alínea g) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 
30/04, conforme despacho de autorização de abertura do procedimento, 
considerando que o posto de trabalho em questão está contemplado no Mapa de 
Pessoal. 4- Âmbito do recrutamento: em cumprimento do estabelecido no n.º 4 
do artigo 30.º e artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, e respetivo 
Despacho n.º 25/2020, o recrutamento é aberto a candidatos com ou sem 
vínculo de emprego público. 5- Nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 30.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, caso a lista de ordenação final, devidamente 
homologada, contenha um número de candidatos aprovados superior ao do 
posto de trabalho a ocupar, é constituída uma reserva de recrutamento interna 
que será utilizada sempre que, no prazo máximo de 18 meses contados da data 
de homologação da referida lista unitária de ordenação final, haja necessidade 
de ocupação de idênticos postos de trabalho. 6- Nos termos do disposto no n.º 1 
do 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, o presente aviso será 
publicitado na Bolsa de Emprego Público, (www.bep.gov.pt), no primeiro dia útil 
seguinte à presente publicação, na página eletrónica do Município do Montijo 
(www.mun-montijo.pt), a partir da data de publicação no Diário da República 
deste aviso. 7- Funções a desempenhar: As constantes no anexo à Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho, referido no art. 88.º, n.º 2 da mesma lei, ao qual corresponde, 
respetivamente, o grau 3 de complexidade funcional, e que concretamente serão 
as seguintes: As funções inerentes à ocupação de 1 posto de trabalho na área 
da engenharia do ambiente, ramo de engenharia sanitária e afins, destinado à 
unidade orgânica de Redes de Água e de Drenagem de Águas Residuais e 
Pluviais, para apreciação de projetos de redes prediais de saneamento dos 
estabelecimentos industriais e comerciais, no que se refere à autorização e 
fixação das condições de descarga de águas residuais industriais nos sistemas 
públicos de drenagem. Realização de ações de inspeção às unidades industriais, 
assegurando a elaboração dos relatórios de inspeção (Auto de Inspeção das 
Condições de Descarga de Águas Residuais Industriais, Auto de Receção de 
Equipamento e Termos de Responsabilidade dos laboratórios e unidades 
industriais) e eventuais Autos de Notícia. Emissão de pareceres relativos à 
ligação de estabelecimentos industriais e comerciais, no que se refere às 
condições de descarga de águas residuais industriais nos sistemas públicos de 
drenagem. Elaboração de cadernos de encargos, e participação como júri na 
contratação externa, em áreas da sua competência, de acordo com o Código de 
Contratação Pública (CCP). Gestão do procedimento do serviço de limpeza de 
fossas instituído no concelho. Colaboração na determinação dos Indicadores do 
Sistema de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). 
Colaboração com a SIMARSUL, SA, relativamente às afluências indevidas nas 
ETAR’s. Apoio técnico à gestão dos sistemas públicos de água e saneamento. 
Apoio ao serviço do Controlo da Qualidade da Água de Abastecimento Público. 8- 
Posição remuneratória: a posição remuneratória será objeto de negociação 
remuneratória nos termos do artigo 38.º da LTFP, sendo a posição de referência 
a 2.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior, nível 15 da Tabela 
Remuneratória Única, a que corresponde o montante pecuniário de €1.205,08 
(mil e duzentos e cinco euros e oito cêntimos), sem prejuízo de se poder vir a 
oferecer posição diferente, nos termos e com observância dos limites legalmente 
definidos. 8.1– Os candidatos detentores de vínculo de emprego público devem 
informar previamente os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do 
Município de Montijo da remuneração base, carreira e categoria que detêm na 
sua situação jurídica-funcional de origem. 9- Local de trabalho: concelho de 
Montijo, abrangendo a área de atuação dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Montijo, sendo praticado o horário em vigor na 
respetiva unidade e subunidade em que se integra. 10- Requisitos de admissão 
ao concurso: podem candidatar-se todos os indivíduos, independentemente de 
estarem ou não vinculados a serviços da administração central, regional ou local, 
desde que reúnam, os requisitos gerais a seguir enumerados: 10.1– Requisitos 
gerais: os constantes no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho e m Funções 
Públicas (LTFP), anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, designadamente: a) 
Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por 
convenção internacional ou por lei especial; b) Ter 18 anos de idade completos; 
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício 
daquelas que se propõe desempenhar; d) Possuir a robustez física e perfil 
psíquico indispensáveis ao exercício das funções; e) Ter cumprido as leis de 
vacinação obrigatória. 10.2– Habilitações literárias exigidas: licenciatura em 
engenharia do ambiente, ramo de engenharia sanitária e afins. 10.2.1- As 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

habilitações literárias são as acima exigidas, não havendo possibilidade de 
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. Os 
candidatos detentores de habilitações literárias obtidas em país estrangeiro, sob 
pena de exclusão, deverão apresentar com a sua candidatura, documento 
comprovativo das suas habilitações correspondente ao reconhecimento das 
habilitações estrangeiras previstas pela legislação portuguesa aplicável. 10.2- Os 
candidatos devem reunir os requisitos referidos nos números anteriores até à 
data limite de apresentação das candidaturas. 10.3– Nos termos da alínea k) do 
n.º 4 do artigo 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, não podem ser 
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 destes serviços 
municipalizados, idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita 
o procedimento. 11- Formalização das candidaturas: o prazo para formalização 
das candidaturas é de dez (10) dias úteis a contar da data da publicação do 
presente aviso na Bolsa de Emprego Público, nos termos do art.º 18.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e republicada pela Portaria n.º 12-
A/2021, de 11 de janeiro. 11.1– Nos termos do artigo 19.º da Portaria 125-
A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria 12-A/2021, de 11 de 
janeiro, os SMAS não dispõem de plataforma eletrónica para a receção das 
candidaturas. Pelo que as mesmas deverão ser formalizadas mediante o 
preenchimento obrigatório de formulário tipo, disponível na unidade orgânica de 
Gestão de Recursos Humanos e SHST dos SMAS e na página eletrónica da 
autarquia, www.mun-montijo.pt, de acordo com o exposto na alínea e) do n.º 1 
do artigo 37.º da LTFP, na versão atual (regulamentado pela Lei n.º 71/2018, de 
31 de dezembro), deverá ser enviado por via eletrónica para 
smas.rhumanos@mun-montijo.pt mediante recibo de entrega, poderá também 
ser entregue pessoalmente na unidade orgânica de Gestão de Recursos 
Humanos dos SMAS, ou enviado pelo correio, para Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento do Município de Montijo, Av. dos Pescadores, Edifício dos 
Serviços Técnicos, 1.º andar, 2870-114 Montijo, com aviso de receção, até ao 
termo do prazo fixado para a entrega das candidaturas, que deverá ser 
acompanhado dos seguintes documentos, sob pena de exclusão: a) Documentos 
comprovativos da posse dos requisitos de admissão a concurso referidos no 
ponto 10.1 do presente aviso (certificado do registo criminal, atestado 
comprovativo dos requisitos de robustez física e perfil psíquico, passado por 
médico no exercício da sua profissão e fotocópia do boletim de vacinas). É 
dispensada a apresentação dos documentos indicados na presente alínea, desde 
que os candidatos declarem, no ponto 7 do Formulário Tipo de Candidatura, que 
reúnem os referidos requisitos. b) Fotocópia do certificado de habilitações 
literárias; c) Curriculum Vitae, datado e assinado; d) Fotocópia dos 
comprovativos de ações de formação e da experiência profissional declarados no 
curriculum; e) No caso do candidato possuir relação jurídica de emprego público, 
deverá apresentar declaração emitida autenticada pelo serviço público em que 
exerce funções ou a que pertence, devidamente atualizada, da qual conste, de 
forma inequívoca: a natureza da relação jurídica de emprego público, a 
carreira/categoria em que se encontra inserido, a posição remuneratória que 
detém nesta data, a menção de desempenho obtida nos últimos três anos, a 
descrição das atividades/funções que atualmente executa e o órgão ou serviço 
onde exerce funções. f) Os candidatos com deficiência, devem declarar no 
formulário, 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 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro. Os candidatos com deficiência de grau de incapacidade igual ou 
superior a 60% deverão apresentar documento comprovativo da mesma, sendo 
que, de acordo com o artigo 3.º do diploma supramencionado, a quota de 
emprego a preencher, será fixada de acordo com os postos de trabalho a 
ocupar. 11.2– O candidato deve identificar de forma clara e inequívoca o 
procedimento concursal a que se candidata mediante a indicação, na primeira 
página do Formulário Tipo de Candidatura, do código da publicitação do 
procedimento que corresponde ao número do código da oferta publicada na 
Bolsa de Emprego Público. 11.3– O não preenchimento ou o preenchimento 
incorreto dos elementos relevantes do formulário tipo por parte dos candidatos é 
motivo de exclusão. Serão ainda excluídos do procedimento os candidatos que 
não reúnam os requisitos acima estabelecidos, ou não apresentem os 
documentos supra identificados. A não apresentação dos documentos 
comprovativos dos requisitos de admissão exigíveis, dentro do prazo fixado no 
aviso de abertura determina a exclusão do procedimento concursal. 11.4- Assiste 
ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, a apresentação de 
documentos comprovativos das declarações que efetuou sob compromisso de 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

honra e dos elementos que descreveu na sua candidatura. 11.5– Eventuais 
falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei. 
12– Métodos de seleção: 12.1- Com base no perfil de competências definido e 
considerando o artigo 36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) 
e o n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, que 
estabelecem métodos de seleção obrigatórios, consoante a situação jurídica 
funcional do candidato, bem como o artigo 6.º daquela Portaria que determina 
quais os métodos de seleção facultativos, atendendo às funções a exercer pelo 
candidato a recrutar, serão aplicados os seguinte métodos de seleção: a) 
Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências, como métodos 
de seleção obrigatórios, para os candidatos com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, e que se encontrem no cumprimento ou 
execução da atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto de 
trabalho em causa, bem como para os candidatos em situação de valorização 
profissional que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, 
competência ou atividade. Sendo a ordenação final calculada da seguinte forma: 
OF = (AC x 70%) + (EAC x 30%) Em que: OF = Ordenação Final; AC = 
Avaliação Curricular; EAC = Entrevista de Avaliação de Competências. b) Prova 
de Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de Seleção, 
como métodos de seleção obrigatórios, para os restantes candidatos. Sendo a 
ordenação final calculada da seguinte forma: OF = (PC x 50%) + (AP x 25%) + 
(EPS x 25%) Em que: OF = Ordenação Final; PC = Prova de Conhecimentos; AP 
= Avaliação Psicológica; EPS = Entrevista Profissional de Seleção. 12.1.1 – Os 
candidatos referidos na alínea a) do ponto 12.1, podem afastar a aplicação dos 
métodos de seleção Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de 
Competências, devendo fazer expressamente essa opção por escrito no ponto 6 
do Formulário Tipo de Candidatura, caso em que se aplicará, em substituição, os 
métodos de seleção, Prova de Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista 
Profissional de Seleção, conforme n.º 2 e 3 do artigo 36.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho. 
12.2– Candidatos sem vínculo ou com vínculo, mas sem identidade funcional: 
12.2.1– Prova de Conhecimentos (PC), que 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. Comporta uma única fase, terá ponderação 
de 50%, é de realização individual, incide sobre conteúdos de natureza genérica 
e específica diretamente relacionados com as exigências da função, reveste 
natureza teórica, assume a forma escrita, será valorada numa escala de 0 a 20 
valores, é efetuada em suporte de papel, constituída por questões de escolha 
múltipla e terá a duração de 60 minutos. 12.2.1.1– Temas e Legislação: a prova 
de conhecimentos sujeita-se aos temas, bibliografia e legislação, indicados, que 
podem ser consultados durante a sua realização, desde que não anotada nem 
comentada, estando impedida a utilização de quaisquer equipamentos 
informáticos e/ou eletrónicos: a) Legislação: - Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua 
atual redação; - Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, que aprova 
a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas; - Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, 
na sua atual redação, que aprova o Código do Trabalho; - Decreto-Lei n.º 
306/2007, de 27 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
152/2017 de 7 de dezembro; - Código Contratos Públicos; - Regulamento 
Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e drenagem 
de Águas Residuais de Montijo; - Decreto-Lei n.º 23/95, de 23 de agosto; - 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto; -Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 
agosto; - Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 maio. 12.2.1.2– Para efeitos de 
realização da prova de conhecimentos esclarece-se que a atualização da 
legislação referenciada no ponto 12.2.1.1, ocorrida após a presente publicação, 
será da responsabilidade dos candidatos, sendo sobre a legislação atualizada que 
versará a prova de conhecimentos que se encontra disponível no site da Câmara 
Municipal do Montijo, em www.mun-montijo.pt 12.2.2- Avaliação Psicológica 
(AP), que visa avaliar aptidões, características de personalidade e ou 
competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico de 
adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência o 
perfil de competências previamente definido, podendo compor uma ou mais 
fases e terá ponderação de 25%. A avaliação Psicológica será avaliada nos 
termos do n.º 3 do artigo 9.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria 12-A/2021, de 11 de janeiro. Os níveis 
classificativos serão os seguintes, Elevado (20 valores), Bom (16 valores), 
Suficiente (12 valores), Reduzido (8 valores) e Insuficiente (4 valores). 12.2.3- 
Entrevista Profissional de Seleção (EPS), que visa avaliar a experiência 
profissional e aspetos comportamentais, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, de acordo com os 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

seguintes parâmetros de avaliação: a) F1-Relevância da experiência profissional; 
b) F2-Interesse e motivação profissionais; c) F3-Relacionamento interpessoal; d) 
F4-Iniciativa e autonomia; e) F5-Conteúdo técnico; f) F6-Capacidade de 
comunicação. O resultado da Entrevista Profissional de Seleção obter-se-á pela 
aplicação da seguinte fórmula: EPS = (F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6)/6 Em que: 
EPS = Entrevista Profissional de Seleção; F1, F2, F3, F4, F5, F6 = Avaliação 
dada a cada um dos parâmetros de avaliação. A classificação final da Entrevista 
Profissional de Seleção resulta da média aritmética simples das classificações 
obtidas nos parâmetros de avaliação, sendo o seu resultado convertido nos 
seguintes níveis classificativos: Elevado (20 valores), Bom (16 valores), 
Suficiente (12 valores), Reduzido (8 valores) e Insuficiente (4 valores). 12.2.3.1- 
A Entrevista Profissional de Seleção, será composta por uma única fase, de 
realização individual, com duração até 30 minutos e terá ponderação de 25%. 
12.3– Candidatos com vínculo e com identidade funcional: 12.3.1– Avaliação 
Curricular (AC), visa analisar a qualificação dos candidatos, ponderando os 
elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar. Terá 
ponderação de 70% e serão considerados e ponderados numa escala de 0 a 20 
valores, os seguintes parâmetros: Habilitação Académica (HA); Formação 
Profissional (FP); Experiência Profissional (EP) e Avaliação de Desempenho (AD). 
A Classificação Final da Avaliação Curricular será calculada através da seguinte 
fórmula: AC = (HA x 15%) + (FP x 30%) + (EP x 30%) + (AD x 25%) Em que: 
AC = Avaliação Curricular; HA = Classificação no parâmetro Habilitações 
Académicas; FP = Classificação no parâmetro Formação Profissional; EP = 
Classificação no parâmetro Experiência Profissional; AD = Classificação no 
parâmetro Avaliação de Desempenho. Os parâmetros a considerar no método de 
avaliação curricular serão avaliados da seguinte forma: a) Habilitação académica 
ou nível de qualificação certificado pelas entidades competentes, neste 
parâmetro será considerada a titularidade do grau académico, de acordo com o 
perfil exigido e atribuída a seguinte classificação: Titular de habilitação exigida 
para a candidatura – licenciatura (18 valores); Titular de habilitação superior à 
legalmente exigida – Mestrado ou Doutoramento (20 valores). b) Formação 
Profissional, em que se considerarão as ações de formação que respeitem a área 
de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias aos postos de trabalho a preencher. Só será 
contabilizada a formação obtida nos últimos 5 anos, e quando ministrada por 
entidades devidamente acreditadas/ certificadas. As pós-graduações são 
consideradas como formação profissional, sendo que só serão considerados os 
certificados que indiquem expressamente o número de horas ou de dias de 
duração da ação de formação. Neste parâmetro será atribuída a seguinte 
classificação: Ações de formação com duração = 7 horas (0,5 valores/cada 
ação); Ações de formação com duração = 8 a 14 horas (1 valor/cada ação); 
Ações de formação com duração = 15 a 35 horas (2 valores/cada ação); Ações 
de formação com duração = 36 a 60 horas (3 valores/cada ação); Ações de 
formação com duração = 61 a 100 horas (4 valores/ cada ação); Ações de 
formação com duração superior a 100 horas (5 valores/cada ação). c) 
Experiência Profissional, em que se ponderará o desempenho efetivo e 
devidamente comprovado de funções na área de atividade para que o 
procedimento é aberto, avaliando-se a relevância das funções/atividades já 
exercidas para o desempenho das funções caracterizadoras dos postos de 
trabalho concursados, sendo atribuída a seguinte classificação: Menos de 1 ano 
de experiência profissional (8 valores); Entre 1 e 2 anos de experiência 
profissional (10 valores); Entre 2 e 3 anos de experiência profissional (12 
valores); Entre 3 e 4 anos de experiência profissional (13 valores); Entre 4 e 5 
anos de experiência profissional (14 valores); Entre 5 e 6 anos de experiência 
profissional (15 valores); Entre 6 e 7 anos de experiência profissional (16 
valores); Entre 7 e 8 anos de experiência profissional (17 valores); Entre 8 e 9 
anos de experiência profissional (18 valores); Entre 9 e 10 anos de experiência 
profissional (19 valores); Mais de 10 anos de experiência profissional (20 
valores). d) Avaliação de Desempenho, em que serão consideradas as menções 
de avaliação de desempenho referentes aos últimos 3 anos de desempenho de 
funções idênticas às dos postos de trabalho a ocupar. A valoração da avaliação 
de desempenho, corresponde á média aritmética das avaliações obtidas nessas 
últimas 3 avaliações, de acordo com as seguintes regras: em que, Relevante (20 
valores), Adequado (16 valores) e Inadequado (8 valores). Caso se verifique a 
não existência de avaliação, ou avaliação de acordo com outros diplomas legais 
em algum dos anos, será considerado, Sem avaliação (10 valores), Bom (12 
valores) e Muito bom (14 valores). 12.3.2– Entrevista de Avaliação de 
Competências (EAC), visa avaliar, através de uma relação interpessoal, 
informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com 
as competências consideradas essenciais para o exercício da função e terá 
ponderação de 30%. Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista 
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composto por um conjunto de questões diretamente relacionadas com o perfil de 
competências definido no ponto 7, do aviso, associado a uma grelha de 
avaliação individual, que traduz a presença ou ausência dos comportamentos, 
qualificações e competências em análise. A entrevista terá duração aproximada 
de 30 minutos, e é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado (20 
valores), Bom (16 valores), Suficiente (12 valores), Reduzido (8 valores) e 
Insuficiente (4 valores). A classificação final da Entrevista de Avaliação de 
Competências resulta da média aritmética simples das classificações obtidas nos 
parâmetros de avaliação, sendo o seu resultado convertido nos seguintes níveis 
classificativos: Igual ou superior a 18 valores (nível Elevado); Igual ou superior a 
14 valores e inferior a 18 valores (nível Bom); Igual ou superior a 9,5 valores e 
inferior a 14 valores (nível Suficiente); Igual ou superior a 6 valores e inferior a 
9,5 valores (nível Reduzido); Inferior a 6 valores (nível Insuficiente). 12.4– 
Atento o disposto no n.º 10 do artigo 9.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, alterada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, é excluído do 
procedimento o candidato que não compareça á realização de um método de 
seleção ou que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos 
métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase seguintes. 12.5- Os 
métodos de seleção serão aplicados num único momento, cumprindo o disposto 
no n.º 2 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 12.6– Em 
situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto 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. Caso subsista ainda igualdade de valoração, os candidatos serão 
seriados pelos seguintes critérios: - Experiência profissional no exercício de 
funções idênticas às do posto de trabalho em questão (número de anos); - 
Formação profissional relevante para o desempenho do posto de trabalho 
(número de horas); - Habilitações Literárias do candidato. 12.7– De acordo com 
o n.º 1 do artigo 22.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela 
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, os candidatos excluídos serão 
notificados por uma das formas previstas no artigo 10.º para a realização da 
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 12.8– Os candidatos admitidos serão convocados, através de 
notificação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, nos 
termos previstos no artigo 24.º e por uma das formas previstas nas alíneas do 
artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 
12-A/2021, de 11 de janeiro. 13– A publicação dos resultados obtidos em cada 
método de seleção intercalar será efetuada através de lista, ordenada 
alfabeticamente, afixada em local visível e publico das instalações dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Montijo e publicitada na 
página eletrónica do município em www.mun-montijo.pt. 14– A lista unitária de 
ordenação final dos candidatos, após homologação, será publicada na 2.ª série 
do Diário da República, afixada em local visível e público das instalações dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Montijo e 
disponibilizada na página eletrónica do município em www.mun-montijo.pt. Os 
candidatos serão notificados através da forma prevista no artigo 10.º da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de 
janeiro. 15- Composição do Júri: Presidente: Patrícia Aires, técnica superior, 
Rede de Água e de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais; 1.º Vogal Efetivo: 
Paulo Cerqueira, técnico superior, Rede de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais e Pluviais; 2.º Vogal Efetivo: Sandra Marques, técnica superior, Gestão 
de Recursos Humanos e SHST; 1.º Vogal Suplente: Catarina Ribeiro, técnica 
superior, Rede de Água e de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais; 2.ª Vogal 
Suplente: Pedro Borrega, técnico superior na unidade orgânica de Redes de 
Água e de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais. 15.1- O 1.º Vogal Efetivo 
substitui o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 16- Acesso aos 
documentos e prestação de esclarecimentos: Nos termos do n.º 6, do artigo 
11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, as atas do Júri, onde constam 
os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de 
seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do 
método, são facultados aos candidatos quando solicitadas. 17– Nos termos do 
Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 01 de março, publicado no Diário da 
República n.º 77, 2. ª série, de 31 de março de 2000, faz-se constar a seguinte 
menção “ Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a 
Administração Pública, enquanto entidade empregadora pública, 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.” 
18- Proteção de Dados Pessoais: na candidatura, o candidato presta as 
informações e o necessário consentimento para o tratamento dos dados 
pessoais, no ato de candidatura e com a estrita finalidade de recolha, e 
integração na base de dados do procedimento concursal e pelo tempo que durar 
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o procedimento concursal, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados.

Observações

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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