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AVISO

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho

para a carreira/categoria de Assistente Operacional, a afetar ao Serviço de Desporto

do Faial, na modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada por contrato

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo

Nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 30.° e do artigo 33.° do anexo à Lei n.° 35/2014, de

20 de junho (LTFP), na atual redação, e tendo em conta o disposto no Decreto Legislativo

Regional n.° 26/2008/A, de 24 de julho, na sua última alteração e republicação efetuada pelo

Decreto Legislativo Regional n.° 12/2018/A, de 22 de outubro, e o disposto na Resolução do

Conselho do Governo Regional n.° 178/2009, de 24 de novembro, retificada e republicada

pela Declaração de Retificação n.° 14/2009, de 2 de dezembro, torna-se público que, por

despacho de 26 de fevereiro de 2020, do Vice-Presidente do Governo Regional, e de

despacho de 23 de abril de 2020, do Diretor Regional do Desporto, se encontra aberto pelo

prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso na Bolsa

de Emprego Público dos Açores (BEP-Açores), procedimento concursal comum para o

preenchimento de (1) um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente

Operacional, na modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada por contrato de

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, suscetível de

ser renovado até ao limite de três anos, a afetar ao Serviço de Desporto do Faial.

1 - Locai de trabalho

Serviço de Desporto do Faial, sito à Rua Cônsul Dabney, 6, 9900-014, Horta, Complexo

Desportivo Dr. Manuel Arriaga, sito à Rua Ilha Azul, 9900-039, Horta e Complexo Desportivo

do Pavilhão da Horta, sito à Rua Cônsul Dabney, 6, 9900-014, Horta.

2 - Caraterização do posto de trabalho

O posto de trabalho carateriza-se pelo exercício das funções inerentes à carreira de

assistente operacional previstas no anexo a que se refere o n.° 2 do artigo 88.° da LTFP,

nomeadamente, funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico,

enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis;

execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e
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serviços, podendo comportar esforço físico; responsabilidade pelos equipamentos sob sua

guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e

reparação dos mesmos.

Nos termos do n.° 1 do artigo 81.° da LTFP, a descrição do conteúdo funcional não prejudica

a atribuição ao trabalhador de outras funções, não expressamente mencionadas, que lhe

sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha a qualificação

profissional adequada e que não impliquem desvalorização profissional.

3 - Posicionamento remuneratório

Após o procedimento concursal, o posicionamento remuneratório dos trabalhadores

recrutados será objeto de negociação, com as limitações decorrentes da lei.

4 - Requisitos de admissão

4.1 - Ser detentor dos requisitos previstos no artigo 17.° da Lei Geral de Trabalho em

Funções públicas {LTFP), aprovada em anexo à Lei n.° 35/2014, de 20 de junho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por

convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;

c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercido das

funções que se propõe desempenhar;

d) Possuir robustez física e psíquico indispensáveis ao exercício das funções;

e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

4.2 - O recrutamento efetua-se nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 30.° da LTFP,

podendo candidatar-se trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo

indeterminado previamente estabelecida, com vínculo de emprego público a termo ou sem

vínculo de emprego público.

4.3 - Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados

na carreira, sejam titulares da categoria e ocupem postos de trabalho, afetos ao Serviço,

idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

4.4 - Os candidatos devem reunir os requisitos de admissão até à data limite de

apresentação da candidatura.
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5 - Nível habilitacionaí

5.1 - Titularidade de nível habilitacionaí exigido; Escolaridade mínima obrigatória.

5.2 - Não são admitidos os candidatos que, não sendo titulares da habilitação exigida,

considerem dispor da formação e, ou experiência profissional necessária e suficientes para a

substituição daquela habilitação.

6 - Formalização das candidaturas

6.1 - Através do preenchimento obrigatório do modelo de formulário de candidatura

disponível na página eletrônica da Bolsa de Emprego Público dos Açores (BER-Açores), em

http://bepa.azores.qov.pt. o qual deverá ser dirigido ao Presidente do Júri do procedimento

concursal.

6.2 - A entrega de candidaturas poderá ser efetuada:

a) Pessoalmente nos serviços administrativos do Serviço de Desporto do Faial, Rua Cônsul

Dabney, 6, Angústias, 9900-014 HORTA, nas horas normais de expediente (das 9 horas às

12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos), sendo neste caso emitido

recibo comprovativo da data de entrada, ou

b) Através de correio registado e com aviso de receção, até ao termo do prazo fixado para a

entrega das candidaturas, para o Serviço de Desporto do Faial, Rua Cônsul Dabney, 6,

Angústias, 9900-014 Horta;

7- O formulário de candidatura, devidamente datado e assinado, deverá ser acompanhado

dos seguintes documentos:

a) fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte ou do cartão do cidadão;

b) fotocópia legível do certificado de habilitações;

c) curriculum vitae detalhado e atualizado, datado e assinado, do qual constam as

habilitações acadêmicas, as habilitações e qualificações profissionais (ações de formação e

outras), a experiência profissional, com indicação das funções com mais interesse para o

lugar a que se candidata, bem como quaisquer outros elementos que os interessados

considerem relevantes para a apreciação do seu mérito;

d) cópias dos documentos comprovativos da formação e da experiência profissional que

possui.

7.1 - Os candidatos com vínculo de emprego público deverão ainda apresentar:
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a) declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, devidamente atualizada, da

qual conste a identificação da modalidade de relação jurídica de emprego público que

detém, a carreira, a categoria de que seja titular, a antigüidade na carreira e na

administração pública (expressa em anos, meses e dias), a descrição das atividades que

executa ou das funções que exerce nesse serviço, e o respetivo tempo;

b) a avaliação de desempenho (quantitativa e qualitativa) relativa ao último período, não

superior a 3 anos, e na sua ausência, o motivo que determinou tal facto.

7.2 - Os candidatos com deficiência devem declarar no formulário de candidatura, sob

compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de

comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção.

7.3 - Constitui motivo de exclusão dos candidatos a não apresentação dos documentos

referidos nos pontos anteriores.

7.4 - As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.

8 - Métodos de seleção

No presente procedimento serão aplicáveis os dois métodos de seleção obrigatórios

referidos no 8 do artigo 6.° do Decreto Legislativo Regional n.° 26/2008/A, de 24 de julho

na sua última alteração e republicação efetuada pelo Decreto Legislativo Regional n.°

12/2018/A de 22 de outubro;

a) Avaliação Curricular (AC);

b) Prova de Conhecimentos (PC).

8.1 - A valoração dos métodos anteriormente referidos será convertida numa escala de O a

20 valores, de acordo com a especificidade de cada método, através da aplicação das

seguintes fórmulas finais:

OF = (30% AC) + (70% PC)

Em que:

OF = Ordenação final;

PC = Avaliação Curricular;

AC = Prova de Conhecimentos.

8.2 - A prova de conhecimentos terá a forma escrita e a duração de 90 (noventa) minutos,

cuja consulta documental é permitida, versando sobre o seguinte:

-Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.° 35/2014, de 20

de junho, na sua redação atual;
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-Código do Trabalho (Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua atual redação);

-Regulamento de Utilização das Instalações Integradas do Parque Desportivo Regional

(Portaria n.° 113/2018, de 17 de outubro);

-Orgânica Secretaria Regional da Educação e Cultura (Decreto Regulamentar Regional n.°

8/2013/A, de 17 julho);

-Orgânica do XII Governo Regional, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.°

9/2016/A, de 21 de novembro.

8.3 - Nos termos do n.° 10 do artigo 6.° do Decreto Legislativo Regional n.° 26/2008/A, de 24

de julho, na sua redação atual, a prova e conhecimentos a realizar é efetuada após sorteio

na presença dos candidatos, de três propostas fechadas apresentadas em envelope branco

e opaco.

8.4 - Os candidatos admitidos, bem como os aprovados em cada método de seleção serão

convocados para a realização do método seguinte, por uma das formas previstas no n.° 3 do

artigo 30.° da Resolução do Conselho do Governo n.° 178/2009, de 24 de novembro,

retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.° 14/2009, de 2 de dezembro.

8.5 - Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.° 3 do

artigo 30.° da referida Resolução para a realização da audiência dos interessados.

8.6 - O exercício do direito de participação no âmbito da audiência dos interessados deverá

ser exercido mediante o preenchimento do formulário tipo disponível na página eletrônica da

BEP-Açores.

8.7 - São excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido uma valoração

inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o método de

avaliação seguinte.

8.8 - Constitui, ainda, motivo de exclusão a não comparência dos candidatos a qualquer um

dos métodos de seleção.

8.9 - A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através

de lista, ordenada alfabeticamente, disponível em local visível e público, na sede do Serviço

de Desporto do Faial.

8.10 - Em situações de igualdade de valoração aplicam-se os critérios previstos no artigo

35.° da Resolução do Conselho do Governo n.° 178/2009, de 24 de novembro, alterada e

republicada pela Declaração de Retificação n.° 14/2009, de 2 de dezembro. Aplicadas as

preferências constantes do referido artigo, e subsistindo empate, serão utilizadas, pela

seguinte ordem de prioridades, os seguintes critérios;
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-Mais tempo de serviço em funções, na área correlacionada com o posto de trabalho,

prestado na Administração Pública, desde que devidamente comprovado;

-Mais valoraçâo no âmbito da Habilitação Acadêmica;

-Mais formação profissional relacionada com o posto de trabalho a ocupar, desde que

devidamente comprovado.

8.11 - A lista unitária de ordenação final é publicada na BER-Açores, após homologação do

Diretor Regional do Desporto.

8.12 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constituição da Republica Portuguesa, a

Administração Pública, enquanto empregadora, promove ativamente uma política 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.

8.13 - Nos termos do Decreto-Lei n.° 29/2001, de 3 de fevereiro, adaptado à Região pelo

Decreto Legislativo Regional n.° 4/2002/A, de 1 de março, o candidato com deficiência tem

preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência

legal.

8.14 - As atas do júri, das quais constam os parâmetros de avaliação e ponderação de cada

um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoraçâo final

dos métodos, serão facultadas aos candidatos que o solicitem.

9 - Prazo de validade

O procedimento concursal é válido para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar.

10 - Composição do júri

Presidente:

Bruno Frias Leonardo - Diretor do Serviço de Desporto do Faial

Vogais efetivos:

1.® Vogai: Ana Isabel Pereira de Sousa, Técnico Superior no Serviço de Desporto do Faial e

que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;

2° Vogai: Eugênio Manuel Ferreira Botelho, Assistente Técnico no Serviço de Desporto do

Faial
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Vogaís suplentes:

1.° Vogai: Sandra Maria Goulart da Silva Rosa, Assistente Técnico no Serviço de Desporto

do Faial;

2° Vogai: João André Borges Rosa, Técnico Superior no Serviço de Desporto do Faial

Horta, 29 de junho de 2020.
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