
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202011/0719

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Câmaras Municipais

Orgão / Serviço: Câmara Municipal de Mirandela

Vínculo: CTFP a termo resolutivo certo

Duração: 36

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 1.205,08€

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

O posto de trabalho e o perfil pretendido correspondem ao exercício de funções 
previstas na carreira de Técnico Superior, conforme descrição no Anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, às quais acrescenta-se as seguintes: - Propor ações ou 
iniciáticas que visem o apoio à tomada de decisões ao nível superior referente ao 
património cultural imaterial; - Planear e implementar modelos de inovação 
organizacional sobre boas práticas no património cultural imaterial para aplicar 
no Município de Mirandela e concelho de Mirandela; - Propor soluções de 
melhoria das ferramentas de gestão territorial e do ordenamento do património 
cultural; - Execução de processos de inventário de acordo com as normas 
nacionais e internacionais, que possam ser submetidas ao INPCI (inventário 
nacional do património cultural imaterial) e UNESCO; - Executar tratamento e 
manuseamento de informação sobre património cultural imaterial; - Planear e 
executar ações ou iniciativas (de estudo e/ou de medidas) que revertam no 
conhecimento e salvaguarda do património cultural imaterial; - Planear e 
executar soluções de fruição e dinamização para o património cultural imaterial; 
- Emissão de pareceres relacionados com o património cultural imaterial.

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:

Por Despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Mirandela a 9.11.2020

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: Licenciatura
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Descrição da Habilitação Literária: Lic. em Antropologia e mestrado em Antropologia Social e Cultural e/ou dout. em 
Antropologia.

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Câmara Municipal 
de Mirandela

1 Largo do Município 5370288 
MIRANDELA

Bragança              
                 

Mirandela              
                

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Não é permitida a substituição do nível habilitacional exigido por formação ou 
experiência profissional. Os candidatos devem demonstrar formação profissional 
e/ou experiência profissional em temáticas relacionadas com o património 
cultural imaterial. 

Envio de Candidaturas para: Câmara Municipal, Largo do Município, 5370-288 Mirandela 

Contacto: 278200200

Data Publicitação: 2020-11-25

Data Limite: 2020-12-11

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Aviso n.º 19366/2020, 25 de novembro, Diário da República, n.º 230, 2ª série

Texto Publicado em Jornal Oficial: AVISO DE ABERTURA Procedimento Concursal Comum para Contratação em 
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, 
para ocupação de Dois (2) Postos de Trabalho da Carreira/Categoria de Técnico 
Superior nas áreas de Antropologia (Referência A) e História de Arte (Referência 
B), respetivamente. 1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 
33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP), na sua atual redação, conjugada com o 
n.º 1 e o n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-
se público que, por Despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Mirandela, de 9 de novembro de 2020, no uso de competências em matéria de 
gestão e direção do pessoal ao serviço do município, conferida pela alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09 na sua atual 
redação, que foi aberto Procedimento Concursal Comum de Recrutamento para 
ocupação de dois (2) Postos de Trabalho na Carreira/Categoria de Técnico 
Superior nas áreas de Antropologia (Referência A) e História de Arte (Referência 
B), em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo 
Resolutivo Certo, conforme caracterização do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Mirandela, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da 
publicação do presente Aviso no Diário da República. 2. De acordo com a 
solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de 
maio de 2014, devidamente homologada pelo Secretário de Estado da 
Administração Local, em 15 de julho de 2014, as autarquias locais não têm de 
consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

Públicas INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de requalificação, previsto no artigo 24.º da Lei nº 
80/2013, de 28 de novembro, conjugada com o previsto na Portaria n.º 
48/2014, de 26 de fevereiro. 3. Nos termos do previsto no artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, foi consultada a CIM-TTM – 
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes sobre a existência de 
pessoal em requalificação naquela entidade a qual declarou que ainda não se 
encontra constituída a Entidade Gestora de Requalificação nas Autarquias Locais 
(EGRA), bem como não se encontra constituída reserva de recrutamento no 
próprio organismo. 4. Prazo de Validade: O procedimento concursal é válido para 
preenchimento dos postos de trabalho colocados a concurso e para ocupação de 
idênticos postos de trabalho, a ocorrer no prazo de 18 meses, conforme o 
estabelecido no n.º 4 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 
5. Local de trabalho: Serviço de Património Cultural da Divisão de 
Desenvolvimento Cultural, Turístico e Saúde do Município de Mirandela. 6. 
Habilitações literárias: Referência A: Os candidatos devem possuir Licenciatura 
em Antropologia e têm que possuir obrigatoriamente mestrado em Antropologia 
Social e Cultural e/ou doutoramento em Antropologia. Referência B: Os 
candidatos devem possuir Licenciatura em História de Arte e têm que possuir 
obrigatoriamente mestrado e/ou doutoramento. 7. Requisitos específicos: Não é 
permitida a substituição do nível habilitacional exigido por formação ou 
experiência profissional. Referência A: Os candidatos devem demonstrar 
formação profissional e/ou experiência profissional em temáticas relacionadas 
com o património cultural imaterial. Referência B: Os candidatos devem 
demonstrar formação profissional e/ou experiência profissional em temáticas 
relacionadas com o património cultural imóvel (arquitetura e escultura) e móvel 
(arte contemporânea). 8. Caracterização do posto de trabalho: Exercer as 
atividades inerentes à carreira e categoria de técnico superior, nos termos do 
mapa anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LGTFP, correspondente ao 
grau de complexidade 3, às quais acrescenta-se as seguintes: Referência A: - 
Propor ações ou iniciáticas que visem o apoio à tomada de decisões ao nível 
superior referente ao património cultural imaterial; - Planear e implementar 
modelos de inovação organizacional sobre boas práticas no património cultural 
imaterial para aplicar no Município de Mirandela e concelho de Mirandela; - 
Propor soluções de melhoria das ferramentas de gestão territorial e do 
ordenamento do património cultural; - Execução de processos de inventário de 
acordo com as normas nacionais e internacionais, que possam ser submetidas ao 
INPCI (inventário nacional do património cultural imaterial) e UNESCO; - 
Executar tratamento e manuseamento de informação sobre património cultural 
imaterial; - Planear e executar ações ou iniciativas (de estudo e/ou de medidas) 
que revertam no conhecimento e salvaguarda do património cultural imaterial; - 
Planear e executar soluções de fruição e dinamização para o património cultural 
imaterial; - Emissão de pareceres relacionados com o património cultural 
imaterial; Referência B: - Propor ações ou iniciáticas que visem o apoio à tomada 
de decisões ao nível superior referente ao património cultural imaterial; - Planear 
e implementar modelos de inovação organizacional sobre boas práticas no 
património cultural imóvel e móvel para aplicar no Município de Mirandela e 
concelho de Mirandela; - Propor soluções de melhoria das ferramentas de gestão 
territorial e do ordenamento do património cultural imaterial; - Planear e 
executar inventários sobre património cultural imaterial (imóvel e móvel), de 
acordo com as normas nacionais e internacionais; - Executar tratamento e 
manuseamento de informação sobre património cultural imaterial (imóvel e 
móvel); - Planear e elaborar regulamentos municipais que atendam à 
salvaguarda, valorização e fruição do património cultural imaterial (imóvel e 
móvel); - Planear e elaborar carta de risco para o património cultural imóvel; - 
Planear e executar os requisitos necessários para o cumprimento das funções 
museológicas mencionadas na Lei-quadro dos Museus Portugueses (Lei n.º 
47/2004 de19 de agosto); - Planear e executar soluções de fruição e 
dinamização para o património cultural; - Emissão de pareceres relacionados 
com o património cultural imaterial (imóvel e móvel); 9. Posicionamento 
Remuneratório: Em obediência ao disposto no artigo 38.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, 
não haverá lugar a negociação, ficando os candidatos posicionados na 2.ª 
posição, nível 15 da Tabela Remuneratória Única da Categoria/Carreira de 
Técnico Superior, a que corresponde, nos termos da Portaria n.º 1553-C/2008, 
de 31 de dezembro, e do Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20 de março, uma 
remuneração de 1.205,08€ (mil duzentos e cinco euros e oito cêntimos). 10. 
Requisitos de admissão: Nos termos do disposto no artigo 17.º da LGTFP, são os 
seguintes: a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 
Constituição, convenção internacional ou lei especial; b) Ter 18 anos de idade 
completos; c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar; d) Possuir robustez física 
e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções; e) Ter cumprido as leis 
da vacinação obrigatória; 11. Âmbito do recrutamento: Para cumprimento do 
estabelecido no n.º 3, do artigo 30.º da LGTFP, o recrutamento inicia-se de 
entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecido. Tendo em conta os princípios da 
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade municipal, no caso de 
impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por aplicação do disposto no 
número anterior, deverá proceder-se ao recrutamento de trabalhadores com 
relação jurídica de emprego por tempo determinado ou sem relação jurídica de 
emprego previamente estabelecida, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da 
LGTFP. Nos termos da alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, 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 do órgão ou serviço idêntico ao posto de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o presente procedimento. 12. Duração do 
contrato: O contrato a celebrar resulta da aprovação do projeto NORTE-06-3559-
FSE-0000172, enquadra-se por isso, nos termos da alínea i) do número 1 do 
artigo 57.º da LGTFP. O contrato a celebrar terá uma duração de 36 (trinta e 
seis) meses. 13. Forma para apresentação da candidatura: - As candidaturas 
deverão ser entregues, no prazo de 10 dias úteis, contados da data da 
publicação do aviso a efetuar na II Série do Diário da República (por extrato) e 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), e deverão ser efetuadas em suporte de 
papel através do preenchimento do formulário tipo, que está disponível na 
página deste Município (www.cm-mirandela.pt). - Não serão consideradas as 
candidaturas efetuadas em suporte eletrónico. - As candidaturas poderão ser 
entregues até ao termo do prazo fixado, pessoalmente das 09.00h às 12.30h e 
das 14.00h às 17.30h nos Recursos Humanos da Câmara Municipal Mirandela, 
ou remetidas pelo correio, com aviso de receção, dirigidos à Senhora Presidente 
da Câmara Municipal de Mirandela, para Largo do Município, 5370-288 
Mirandela. - O requerimento de candidatura, devidamente datado e assinado, 
deverá ser acompanhado da seguinte documentação: a) Fotocópia do certificado 
de habilitações ou outro documento idóneo, legalmente reconhecido para o 
efeito. b) Curriculum Vitae profissional, detalhado e atualizado, acompanhado 
dos respetivos documentos comprovativos de todas as declarações nele 
mencionadas. c) Os candidatos portadores de deficiência (com um grau de 
incapacidade igual ou superior a 60%, que possam exercer sem limitações 
funcionais, a atividade a que se candidata) devem declarar, no requerimento de 
admissão, 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. - A não apresentação dos documentos previstos nas alíneas anteriores, 
até ao fim do prazo estabelecido para apresentação de candidaturas, deverá 
determinar a exclusão dos candidatos, sem prejuízo do disposto nos n.ºs 9 e 10 
do artigo 20.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. - Só serão 
considerados, para efeitos da aplicação dos métodos de seleção, os documentos 
comprovativos da formação e da experiência profissionais, desde que os mesmos 
sejam entregues até ao fim do prazo estabelecido para a apresentação de 
candidaturas. - Assistirá ao Júri abaixo indicado, a faculdade de exigir a qualquer 
candidato, a apresentação de documentos comprovativos das declarações que 
efetuar sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento. - Quando se trate de candidatos colocados em situação de 
valorização profissional, cuja candidatura tenha sido apresentada oficiosamente 
pela entidade gestora da mobilidade, o Júri deverá conceder um prazo 
suplementar razoável para apresentação dos documentos exigidos, nos termos 
previstos no n.º 10 do artigo 20.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. - 
Os candidatos que sejam detentores de relação jurídica de emprego público, 
devem apresentar declaração emitida pelo serviço onde o/a candidato/a se 
encontra a exercer funções, devidamente atualizada e autenticada, onde conste, 
de forma inequívoca a modalidade de vínculo de emprego público, bem como da 
carreira e da categoria de que seja titular, da posição, nível remuneratório que 
detém com descrição detalhada das funções, atividades, atribuições e 
competências inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo/a candidato/a, 
devendo a mesma ser complementada com informação referente à avaliação de 
desempenho relativa ao último ciclo de avaliação. - As falsas declarações 
prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei. 14. Métodos de 
seleção e sistema de valoração: Nos termos do n.º 6, do artigo 36.º, da LGTFP, 
conjugado com os artigos 5.º e 6.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
os métodos de seleção a utilizar são: - Avaliação Curricular (AC); - Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS), como método de seleção facultativo ou 
complementar. Avaliação Curricular (AC): Visa analisar a qualificação dos 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de 
funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. São considerados e 
ponderados os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, 
que são os seguintes: - Habilitação académica (HA), Formação Profissional (FP), 
Experiência Profissional (EP) e Avaliação de Desempenho (AD). - A Avaliação 
Curricular será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às 
centésimas, resultando a nota final da aplicação da seguinte fórmula: AC = HA x 
30% + FP x 25% + EP x 30% + AD x 15% em que AC = Avaliação Curricular; 
HA = Habilitações Académicas; FP = Formação Profissional; EP = Experiência 
Profissional; AD = Avaliação de Desempenho. - Sobre as Habilitações 
Académicas (HA) ou nível de qualificação certificado pelas entidades 
competentes será valorado, de acordo com o apontado no ponto 6 do presente 
aviso, da seguinte forma: 10 valores - Licenciatura; atribuição de mais (+) 3 
valores, com mestrado; atribuição de mais (+) 3 valores com doutoramento; 
atribuição de mais (+) 1,5 valores se o mestrado abordar temáticas relacionadas 
com o património cultural imaterial (Ref. A) e se o mestrado abordar temáticas 
relacionadas com o património cultural imóvel ou móvel (Ref. B); atribuição de 
mais (+) 1,5 valores se o doutoramento abordar temáticas relacionadas com o 
património cultural imaterial (Ref. A) e se o doutoramento abordar temáticas 
relacionadas com o património cultural imóvel ou móvel (Ref. B). - Sobre a 
Formação Profissional (FP) será valorada a formação frequentada em temáticas 
relacionadas com o património cultural imaterial (Ref. A), a formação 
frequentada em temáticas relacionadas com o património cultural imóvel ou 
móvel (Ref. B) e as competências necessárias ao exercício das atividades 
descritas no posto de trabalho, tendo em conta o número de horas 
frequentadas: 0 valores (sem formação profissional); 9,5 valores (de 1 a 5 
horas); 12 valores (de 5,1 a 21 horas); 14 valores (de 21,1 a 50 horas); 16 
valores (mais (+) de 50 horas). - Sobre Experiência Profissional (EP) será 
valorada em anos a experiência relacionada com temáticas que abordem o 
património cultural imaterial (Ref. A) e relacionada com temáticas que abordem 
o património cultural imóvel ou móvel (Ref. B), da seguinte forma: 9,5 valores 
(menos (-) de 5 anos); 10 valores (5 anos); 12 valores (com 5,1 a 10 anos); 14 
valores (mais (+) de 10 anos). - Sobre a Avaliação de Desempenho (AD) será 
valorada pela média aritmética simples das classificações obtidas nos últimos 
três ciclos de avaliação ou de dois, caso apenas tenha tido dois ciclos avaliados. 
Caso só tenha tido um ciclo de avaliação será essa a nota considerada. Às 
menções qualitativas obtidas pela avaliação do desempenho ao abrigo da Lei n.º 
66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua atual redação, será atribuída a seguinte 
valorização: 0 valores (inadequado); 12 valores (adequado); 16 valores 
(relevante); 20 valores (excelente). Entrevista Profissional de Seleção (EPS): Visa 
avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional geral e 
aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o 
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente: - O trabalho de equipa e 
cooperação: em que se visa a capacidade para se integrar em equipas de 
trabalho de constituição variada e gerar sinergias através de participação ativa; - 
Os conhecimentos especializados e experiência: em que visa um conjunto de 
saberes, informação técnica e experiência profissional, essenciais ao adequado 
desempenho das funções; - A responsabilidade e compromisso com o serviço: 
em que visa a capacidade para compreender e integrar o contributo da sua 
atividade para o funcionamento do serviço, exercendo-a de forma disponível e 
diligente. O resultado final da entrevista profissional de seleção é obtido através 
da média aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar e são 
avaliadas segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido 
e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 
16, 12, 8 e 4 valores. Valoração final: Nos termos previstos no artigo 26.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a valoração final e a consequente 
ordenação final dos candidatos que complete o procedimento concursal, com 
aprovação em todos os métodos de seleção aplicados, é efetuada de acordo com 
a escala classificativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética 
ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, 
e de acordo com as seguintes fórmulas: VF = (AC x 70%) + (EPS x 30%), em 
que: VF = Valorização Final, AC = Avaliação Curricular e EPS = Entrevista 
Profissional de Seleção. Critério de desempate: Em caso de igualdade de 
valoração entre o/a candidato/a aplica-se os critérios previstos no artigo 27.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, subsistindo a igualdade, a preferência 
de valoração será feita pela seguinte ordem: candidato com avaliação superior 
no primeiro método de seleção; candidato com avaliação superior no segundo 
método de seleção; candidato com maior média na habilitação académica 
(exigida para candidatura). Consideram-se excluídos, os candidatos que: - Não 
compareçam a qualquer um dos métodos de seleção para que hajam sido 
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convocados. - No decurso de um método de seleção apresentem a respetiva 
desistência. - Obtenham valoração inferior a 9,5 valores, num dos métodos de 
seleção ou na valoração final. 15. Notificação dos candidatos: Os candidatos 
excluídos são notificados nos termos dos artigos 10.º e 22.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, para a realização da audiência prévia nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo. Os candidatos admitidos são 
convocados nos termos do artigo 24.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, para realização dos métodos de seleção, com indicação do local, data e 
horário em que os mesmos devam ter lugar, por uma das formas previstas no 
artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 16. Publicitação das 
listas: A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção 
intercalar é efetuada através de lista ordenada alfabeticamente, afixada em local 
visível e público das instalações do Município de Mirandela e disponibilizado na 
página eletrónica do Município, em www.cm-mirandela.pt. A lista unitária de 
ordenação final dos/as candidatos/as aprovados é notificada aos candidatos/as 
para a realização da audiência prévia dos interessados, nos termos do disposto 
no artigo 10.º e nos números 1 a 5, do artigo 23.º, da Portaria n.º 125-A/2019, 
de 30 de abril. Após homologação, é ainda publicada na 2.ª série do Diário da 
República, afixada em espaço visível e público das instalações do Município de 
Mirandela e disponibilizado na página eletrónica do Município, em www.cm-
mirandela.pt. 17. Publicitação do procedimento: Nos termos do disposto no n.º 
1, do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, o presente aviso vai 
ser publicitado na 2.ª série do Diário da República, por extrato, na Bolsa de 
Emprego Público (BEP) (www.bep.gov.pt) e disponibilizado na página eletrónica 
do Município, em www.cm-mirandela.pt., a partir da data da publicação no Diário 
da República. 18. Na tramitação do presente procedimento concursal serão 
cumpridas as disposições constantes do RGPD - Regulamento Geral sobre 
Proteção de Dados, relativamente ao tratamento de dados. 19. O Júri é 
constituído pelos seguintes elementos: - Presidente: Maria de Fátima Verdelho 
Fontoura, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Cultural, Turístico e Saúde do 
Município de Mirandela; - Vogais efetivos: Isidro Miguel Tavares Gomes (que 
substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos) e Jorge Carlos Pinto 
Figueiredo Sarmento, Técnicos Superiores do Município de Mirandela - Vogais 
suplentes: Armando da Graça Mota Lameira de Sousa e Esmeralda Emília Rebelo 
Fidalgo Pinto, Técnicos Superiores do Município de Mirandela. Mirandela, 16 de 
novembro de 2020, a Presidente da Câmara Municipal, Júlia Maria de Almeida 
Lima e Sequeira Rodrigues

Observações

Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Resultados

Alteração de Júri
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Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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