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AVISO  
 

Procedimento concursal comum de recrutamento para a ocupação de dois lugares para o 
exercício de funções por referência à carreira/categoria de assistente técnico, na Ilha de S. 
Miguel, a afetar à Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, da Direção Regional 
dos Assuntos Culturais, da Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, no regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 
 
Ao abrigo do n.º 4 e 7º do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e tendo em conta 
o Decreto Legislativo Regional n.º 26/2008/A, de 24 de julho, na sua redação atual, e o disposto 
na Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 178/2009, de 24 de novembro, na sua 
redação atual, por despacho de S. Ex.ª o SRFPAP, datado de 25 de novembro, nos termos do 
n.º 7 do artigo 30.º da LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua redação atual, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 4.º do DLR n.º 13/2019/A, de 7 de junho, torna-se público que 
se procede à abertura de um procedimento concursal a título excecional, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente Aviso na Bolsa de Emprego Publico dos Açores 
(BEPAçores), para a ocupação de dois lugares para o exercício de funções por referência à 
carreira/categoria de assistente técnico, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para exercer funções na Biblioteca Pública e Arquivo Regional 
de Ponta Delgada.  
 
1. Local de trabalho 
1.1. Biblioteca Publica e Arquivo Regional de Ponta Delgada, sito ao Largo do Colégio, s/n.º, 
9500-054 Ponta Delgada, ilha de São Miguel.  
 
2. Caracterização do posto de trabalho 
2.1. As funções a desempenhar são as constantes do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da 
LTFP, para a carreira e categoria de assistente técnico: 
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas 
bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação 
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços. 
 
2.2. Descrição sumária do conteúdo funcional: 
As funções a desempenhar são as inerentes ao cargo a prover, designadamente para a área de 
biblioteca, arquivo e documentação, entre as quais se destaca: 
1 assistente técnico de biblioteca, arquivo e documentação para o serviço de expediente, para 
realizar tarefas de tratamento técnico documental de biblioteca e arquivo utilizando tecnologias 
da informação. Realizar atendimento especializado, remoto e presencial assim como dinamizar 
atividades de âmbito cultural. Preparar remessas documentais para integração no arquivo 
definitivo; reformular o arquivo do setor de acordo com as regras de classificação em vigor, entre 
outras tarefas inerentes ao sector, com maior enfoque na área de contabilidade e recursos 
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humanos. Realizar tarefas no âmbito da conservação preventiva e restauro de documentos 
gráficos. Tarefas cuja componente de operacionalização dos programas informáticos Koha, 
Bibliobase, Archeevo, Edoclink (sistema de gestão de correspondência) e SAGE são exigidas. 
 
1 assistente técnico da área das ciências e tecnologias para o serviço de atendimento remoto e 
presencial nas salas da BPARPD, para realizar tarefas de gestão do empréstimo domiciliário, 
vendas, promoção, execução e acompanhamento de projetos e eventos culturais. Especial 
enfoque nas tarefas de atendimento a público diferenciado, com necessidades especiais, com 
debilidades a nível social e cultural realizando atividades de integração social, de promoção da 
leitura, de formação, de criação, planeamento, execução e dinamização de atividades culturais 
na área da literatura e do teatro.  Criar e comunicar conteúdos de carácter cultural com 
transmissão de voz e vídeo, radiodifusão e redes sociais. Tarefas cuja componente de 
operacionalização dos programas informáticos Koha, Edoclink (sistema de gestão de 
correspondência), SAGE e das tecnologias associadas à radiodifusão e às redes sociais são 
exigidas. 
 
3. Posicionamento remuneratório 
Nos termos da lei, após o procedimento concursal, o posicionamento remuneratório do 
trabalhador recrutado será objeto de negociação, com as limitações decorrentes da lei.  
 
4. Requisitos de admissão  
4.1 -  Os requisitos de admissão previstos no artigo 17º da LGTFP, e que são os seguintes: 

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição da República 
Portuguesa, convenção internacional ou lei especial; 
b) 18 anos de idade completos; 
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 indispensáveis ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

 
4.2 – Habilitações adequadas: 12.º ano de escolaridade, ou curso equiparado, nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º da LGTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 
  
4.3 – Os candidatos devem reunir todos os requisitos referidos até à data limite para entrega da 
candidatura. 
 
4.4 – Podem candidatar-se trabalhadores detentores de vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, de vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, nos 
termos do n.º 4 do artigo 30.º da LTFP. 
 
5. Nos termos da alínea l) do nº 2 do artigo 19º da Resolução do Conselho do Governo Regional 
nº 178/2009, de 24 de novembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação nº 
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14/2009, de 2 de dezembro, conjugada com o artigo 35º da LGTFP, não podem ser admitidos 
candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 
categoria e ocupem postos de trabalho afetos à Biblioteca Publica e Arquivo Regional de Ponta 
Delgada, idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento. 
 
6. Formalização de candidaturas 
6.1 – Através do preenchimento obrigatório do formulário de candidatura disponível na página 
eletrónica da Bolsa de Emprego Público dos Açores (BEP-Açores), em 
https://bep.azores.gov.pt/Paginas/Formularios, o qual deverá ser dirigido ao Presidente do Júri 
do procedimento concursal, devidamente assinado e datado, tendo em conta as alterações 
introduzidas ao nº 8 do artigo 6º do Decreto Legislativo Regional nº 26/2008/A, de 24 de julho, 
pelo Decreto Legislativo Regional nº 12/2008/A, de 22 de outubro. 

6.2 – Só é admissível a apresentação de candidatura em suporte papel. 
6.3 — A entrega da candidatura poderá ser efetuada por uma das seguintes vias: 

a)  pessoalmente nos serviços administrativos da Biblioteca Publica e Arquivo Regional de 
Ponta Delgada, sita no Largo do Colégio, s/n.º, 9500-054 Ponta Delgada, nas horas normais 
de expediente (das 9:00 às 12:30 e das 13:30 às 17:00). 
b)  remetida por carta registada com aviso de receção, para a mesma morada, endereçada 
ao Presidente do Júri, situação em que a sua expedição deve ocorrer até ao termo do prazo 
fixado para entrega da candidatura, sob pena da mesma não ser considerada.  
 

6.4 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:  
a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, acompanhado de fotografia pessoal;   
b) Cópia legível do certificado de habilitações; 
c) Cópia dos comprovativos das ações de formação frequentadas, relacionadas com o 
conteúdo funcional do posto de trabalho;   
d) Cópia dos comprovativos da experiência profissional diretamente relacionada com o 
conteúdo funcional do posto de trabalho; 
e) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devidamente atualizada e 
autenticada, da qual conste a modalidade de relação jurídica de emprego público que detém, 
o tempo de execução das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de 
complexidade das mesmas, para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 11.º da Resolução n.º 
178/2009, de 24 de novembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação nº 
14/2009, de 2 de dezembro; 
f) Cópia da declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço a que o candidato se 
encontra afeto, devidamente atualizada e pormenorizada, da qual conste a atividade que se 
encontra a desempenhar. 
g) Cópia da avaliação de desempenho relativa ao último período, não superior a três anos, 
nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da Resolução n.º 178/2009, de 24 de novembro, 
retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 14/2009, de 2 de dezembro. 
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6.5 – As alíneas e), f) e g) do ponto anterior aplicam-se, apenas, aos candidatos detentores de 
uma relação jurídica de emprego público.  
 
6.6 – A falta dos comprovativos mencionados no ponto 6.4 implica a sua não valorização no 
método de seleção de Avaliação Curricular.   
 
6.7 – As candidaturas que não cumpram os requisitos constantes do presente ponto 6 serão 
penalizadas no âmbito do método de seleção de Avaliação Curricular, na medida em que não 
impliquem a exclusão do respetivo candidato.  
 
6.8 – As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.  
 
7. Métodos de seleção  
7.1 – No presente recrutamento serão aplicados os dois métodos de seleção obrigatórios 
referidos no do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2008/A, de 24 de julho, 
na redação dada pelo do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2018/A, de 22 de outubro, 
nomeadamente:  

a) Prova de Conhecimentos (PC); 
b) Avaliação Curricular (AC);  

 
7.2 — A valoração dos métodos anteriormente referidos será convertida numa escala de 0 a 20 
valores, de acordo com a especificidade de cada método, através da aplicação da seguinte 
fórmula final:   
  
OF = (60% PC) + (40% AC) 
  
Em que:  
OF = Ordenação Final 
PC = Prova de Conhecimentos 
AC = Avaliação Curricular   
  
7.3 — A prova de conhecimentos terá a forma escrita e a duração de noventa minutos.  Nos 
termos do n.º 10 do artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2008/A, de 24 de julho, na 
redação dada pelo do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2018/A, de 22 de outubro, a prova de 
conhecimentos será efetuada após sorteio, realizado na presença dos candidatos, de três 
propostas fechadas apresentadas em envelope branco opaco.  
A prova versará sobre os seguintes temas, sendo permitida a consulta da legislação em suporte 
de papel, de que os candidatos deverão encontrar-se munidos: 
  

a) Estrutura orgânica do XIII Governo Regional dos Açores; 
b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) - Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
versão atual; 
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c) Regulamento geral das bibliotecas públicas e arquivos regionais (Portaria n.º 19/2011 de 28 
de março); 
d) Regras Portuguesas de Catalogação / Portugal. Instituto Português do Património Cultural. 

Lisboa, 1984. 
e) Manifesto UNESCO para as Bibliotecas Públicas 
 

7.4 —A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a 
habilitação académica específica, a experiência profissional, a avaliação de desempenho e a 
formação profissional.   
  
8. Métodos de publicitação  
A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, 
ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público nas instalações da Biblioteca 
Publica e Arquivo Regional de Ponta Delgada, conforme previsto no n.º 1 do artigo 33.º da 
Resolução n.º 178/2009, de 24 de novembro, retificada e republicada pela Declaração de 
Retificação nº 14/2009, de 2 de dezembro e publicada na BEP-Açores.  
  
9. Métodos de convocatória nas diversas fases 
Todas as notificações dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo as necessárias para 
efeitos de audiência prévia, e as convocatórias para a realização de qualquer método de seleção 
que exija a presença do candidato, são efetuadas por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 
30.º, por remissão do n.º 2 do artigo 33.º, ambos da Resolução n.º 178/2009, de 24 de novembro, 
retificada e republicada pela Declaração de Retificação nº 14/2009, de 2 de dezembro. 
  
10. Direito de participação de interessados 
O exercício do direito de participação de interessados é obrigatoriamente efetuado mediante o 
preenchimento do respetivo formulário aprovado pelo Despacho n.º 283/2019, de 11 de março, 
do Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, disponível na página eletrónica da Bolsa de 
Emprego Público dos Açores (BEP-Açores), em https://bep.azores.gov.pt/Paginas/Formularios. 
 
11. Atas do Júri  
As atas do Júri, das quais constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada 
um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa, e os sistemas de valoração dos 
métodos, serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.   
     
12. Exclusão dos candidatos 
Serão excluídos do procedimento os candidatos que não tenham comparecido ou que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores em qualquer método de seleção, não lhes sendo 
aplicado o método seguinte.  
  
13. Situações de igualdade 
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Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto no artigo 35.º da Resolução n.º 
178/2009, de 24 de novembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação nº 
14/2009, de 2 de dezembro. 
  
14. Preferência dos candidatos portadores de deficiência 
14.1 – Será dado cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
adaptado à Região Autónoma dos Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2002/A, de 1 
de março. 
 
14.2. Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com deficiência devem declarar, no 
formulário de candidatura obrigatório, sob compromisso de honra, o respetivo grau de 
incapacidade, tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de seleção. 
 
15. Lista unitária de ordenação final  
A lista unitária de ordenação final dos candidatos é publicada na BEP-Açores, após homologação 
do Diretor Regional dos Assuntos Culturais e afixada em local visível e público nas instalações 
da Biblioteca Publica e Arquivo Regional de Ponta Delgada. 
  
16. Igualdade de oportunidades  
É dado cumprimento à alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, nos 
termos da qual a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, deve promover 
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.   
 
17. Publicitação do aviso 
Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da Resolução do Conselho do Governo nº 178/2009, 
de 24 de novembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação nº 14/2009, de 2 de 
dezembro, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público dos Açores (BEP-
Açores) – https://bep.azores.gov.pt/. 
 
18. Composição do júri  
Presidente: 

- Isabel Iva Maria Matos de Matos Cogumbreiro Garcia, Diretora de Serviços da BPARPD; 
Vogais efetivos: 

-Catarina Pacheco Teixeira Pereira, Chefe de Divisão de Biblioteca, que substituirá a 
presidente nas suas faltas e impedimentos; 
-Odília Filomena Alves Gameiro, Chefe de Divisão de Arquivo. 

Vogais suplentes: 
-Vanessa Correia Branco, Técnico Superior da BPARPD; 
-Margarida Rosa Ferreira Mota Oliveira, Técnico Superior da BPARPD. 
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Ponta Delgada, 7 de dezembro de 2022 

 
A Presidente do júri, 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Isabel Iva Maria M. Matos Cogumbreiro Garcia 
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