MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

AVISO
CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO

1. Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com a deliberação de 20 de junho de 2018,
se encontra aberto pelo prazo de 5 dias úteis, a contar da data da afixação do presente aviso no
placard do edifício do Município, concurso interno de acesso limitado para provimento dos lugares a
seguir mencionados:
Referência A: 1 lugar de Fiscal Municipal Especialista;
Referência B: 1 lugar de Fiscal Municipal de 1ª Classe.
2. Legislação aplicável: Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do Decreto-Lei n.º
204/98, de 11 de Julho, adaptado à Administração Local pelo Decreto-Lei n. 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
aplicado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20/06
3. Local da prestação de trabalho: Município de Condeixa-a-Nova.
4. Prazo de validade: O concurso será válido apenas para as presentes vagas caducando com o
preenchimento das mesmas.
5. Recrutamento:
Referência A: O recrutamento para o lugar de Fiscal Municipal Especialista faz-se de entre, Fiscal
Municipal Principal com, pelo menos, três anos na categoria classificados de Muito Bom (relevante)
ou cinco anos classificados de Bom (adequado).
Referência B: O recrutamento para o lugar de Fiscal Municipal de 1ª Classe faz-se de entre, Fiscal
Municipal de 2ª Classe com, pelo menos, três anos na categoria classificados de Bom (adequado).
7. Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, em papel formato A4, entregues
pessoalmente no Setor de Expediente, onde deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, morada completa, telefone, número fiscal de contribuinte, número do
Cartão de cidadão, data de validade),
b) Identificação da carreira/categoria que detém, bem com menção do lugar a que se candidata.
Os requerimentos deverão ser acompanhados do currículo vitae detalhado, devidamente datado,
assinado e documentado.
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8. Métodos de Selecção:
a) Avaliação curricular (AC)
b) Entrevista profissional de seleção
Os critérios de apreciação e ponderação da prova, bem como a classificação final incluindo a fórmula
classificativa, constam da acta da reunião do júri do concurso que será facultada aos candidatos
sempre que solicitado.
9. Classificação final: A classificação final resultará da média aritmética simples das classificações
obtidas nas duas provas, numa escala de 0 a 20 valores de acordo com a seguinte fórmula:
CF= (AC+EPS): 2
Em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
10. Local de afixação das listas: A lista dos candidatos admitidos, excluídos e classificação final,
serão afixadas no placard do edifício do Município de Condeixa-a-Nova.
11. Composição do Júri:
Presidente: Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho, Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira.
Vogais Efetivos: Ana Sofia Semedo Correia, Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico e José
Carlos da Costa, Fiscal Municipal Especialista Principal.
Vogais Suplentes: Maria Teresa Ferreira Loio Pires Nujo, Coordenadora Técnica e Rosa Maria de
Oliveira Paiva, Técnica Superior.
O Presidente do Júri, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pelo vogal efetivo Ana Sofia
Semedo Correia.
Município de Condeixa-a-Nova, 27 de junho de 2018.
O Presidente da Câmara Municipal,

Nuno Moita da Costa

