
    

 

 

AVISO 

N.º 5  
 

 

ASSUNTO:  “ Abertura de procedimento - estágios PEPAL - 5ª edição - 2014-2015” 

 

O Município de Aljezur, torna publico, nos termos e para os efeitos do nº1 do artº 6º do Decreto-Lei nº 

166/2014, de 6 de novembro, conjugado com o artº 3º da Portaria nº 254/2014, de 9 de dezembro, que se 

encontram abertas, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso, 

candidaturas ao procedimento de recrutamento e seleção para estagiários, no âmbito da 5ª edição PEPAL- 

2014/2015, obdecendo às seguintes condições: 

 

1 – Número de estágios e área funcional   

Um – Área de Assistência Social  

 

2 – Destinatários 

Jovens que tenham até 29 anos, possuidores de licenciatura, nível 6, que se encontrem nas seguintes 

condições: 

 Recém saídos dos sistemas de educação e formação à procura do 1º emprego;  

 Desempregados à procura de novo emprego. 

 

3 – Nível habilitacional exigido: 

Licenciatura em Assistência Social ou Educação Social. 

 

4 – Bolsa de estágio e outros apoios 

 Bolsa de Estágio de montante igual a  1,65 vezes o valor correspondente ao indexante dos apoios 

sociais, sendo que o actual valor do IAS é de  €419,22; 

 Subsídio de refeição de valor correspondente ao praticado para a generalidade dos trabalhadores 

que exercem funções públicas (€4,27); 

 Seguro que cubra os riscos de eventualidades que ocorram durante o estágio. 

  

5 - Local de realização do estágio 

Área do Município de Aljezur, devendo o estagiário ficar adstrito à Divisão de Desenvolvimento 

Economico e Planeamento. 

 

6 - O horário do estágio será acordado posteriormente de forma a cumprir as 40 horas semanais. 

 

7 – Duração do estágio: 12 meses 

 

8 – Procedimento e seleção 

8.1 - O recrutamento e a seleção dos candidatos é efetuada pelo Município de Aljezur, nos termos do artº 

7º e 8º da Portaria nº 254/2014, de 9 de dezembro, sendo os métodos de seleção a utilizar, conforme o 

art.º 8º do Decreto-Lei nº 166/2014, de 6 de novembro, os seguintes: 

 Avaliação curricular; 

 Entrevista individual. 

 



    

 

8.1.1 - A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação 

académica, médias e classificações obtidas, a relevância da experiência adquirida e da formação 

profissional realizadas. 

Na avaliação curricular serão considerados e ponderados numa escala de 0 a 20 valores os seguintes 

parâmetros: 

 Habilitação académica (HA); 

 Classificação final obtida (CFO); 

 Média obtida no 12º ano ou equivalente (M12); 

 Formação profissional (FP); 

 Experiência profissional (EP). 

 

8.1.1.1 - A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo a classificação obtida 

através da média das classificações dos elementos a avaliar, segundo a seguinte fórmula: 

AC = HA+CFO+M12+FP+EP 
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Em que:  

HA - Onde se pondera a titularidade de grau académico ou nível de qualificação certificado pelas 

entidades competentes;  

 Habilitações Académicas de grau exigido à candidatura — 18 valores;  

 Superior ao grau exigido — 20 valores.  

CFO - Classificação obtida na licenciatura que habilita o candidato; 

M12 - Média final obtida no 12º ano ou equivalente; 

FP  - Considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as 

exigências e as competências necessárias ao exercício da função, cujos certificados sejam emitidos por 

entidades acreditadas:  

 Sem ações de formação — 10 valores;  

 Ação de formação com duração < a 35 horas + 1 valor/cada ação, a acrescer à base de 10 valores; 

 Ação de formação com duração > a 35 horas + 2 valores/cada ação, a acrescer à base de 10 

valores.  

O valor máximo a atribuir neste itm  é apenas de 20 valores. 

EP – Deverá ser considerada a experiência obtida na execução de atividades descritas no conteúdo 

funcional:  

 Inferior a um ano de experiência — 10 valores;  

 Igual a um ano e inferior a 2 anos de experiência — 15 valores;  

 2 anos de Experiência ou mais — 20 valores.  

Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o correspondente ao desenvolvimento em 

funções inerentes à categoria a contratar, que se encontre devidamente comprovado, incluindo estágio 

profissional. 

 

8.1.2 - A entrevista Individual, com a duração de cerca de 20 minutos, visa avaliar, numa relação 

interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as 

competências consideradas essenciais para o exercício da função. Para esse efeito será elaborado um 

guião de entrevista composto por um conjunto de questões diretamente relacionadas com o perfil de 

competências previamente definido, designadamente: 

a) Conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções a desempenhar;  

b) Capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade e segurança demonstrada na procura de 

soluções problemáticas hipoteticamente colocadas;  

c) Conhecimentos específicos;  

d) Motivação relacionada com o projeto de carreira profissional e expectativas em relação ao lugar 

que concorre.  



    

 

8.1.2.1 - O guião da entrevista será associado a uma grelha de avaliação individual que traduz a presença 

ou ausência dos comportamentos em análise, avaliados do seguinte modo: 

- Preferencialmente favorável  – 18 a 20 valores – Quando evidencia elevados conhecimento do conteúdo 

funcional inerente às funções a desempenhar, elevada capacidade de comunicação, sentido de 

responsabilidade e segurança demonstrada na procura de soluções problemáticas hipoteticamente 

colocadas, elevados conhecimentos específicos e elevada motivação relacionada com o projeto de carreira 

profissional e expectativas em relação ao lugar a que concorre. 

   - Bastante favorável – 15 a 17 valores- Quando evidencia grandes conhecimentos do conteúdo funcional 

inerente às funções a desempenhar, grande capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade e 

segurança demonstrada na procura de soluções problemáticas hipoteticamente colocadas, grandes 

conhecimentos específicos e grande motivação relacionada com o projeto de carreira profissional e 

expectativas em relação ao lugar a que concorre. 

- Favorável – 10 a 14 valores- Quando evidencia médios conhecimentos do conteúdo funcional inerente 

às funções a desempenhar, média capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade e segurança 

demonstrada na procura de soluções problemáticas hipoteticamente colocadas, médios conhecimentos 

específicos e média motivação relacionada com o projeto de carreira profissional e expectativas em 

relação ao lugar a que concorre. 

- Favorável com reservas – 6 a 9 valores- Quando evidencia poucos conhecimentos do conteúdo funcional 

inerente às funções a desempenhar, pouca capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade e 

segurança demonstrada na procura de soluções problemáticas hipoteticamente colocadas, poucos 

conhecimentos específicos e pouca motivação relacionada com o projeto de carreira profissional e 

expectativas em relação ao lugar a que concorre. 

- Não favorável – 0 a 5 valores – Quando não evidencia conhecimentos do conteúdo funcional inerente às 

funções a desempenhar, sem capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade e segurança 

demonstrada na procura de soluções problemáticas hipoteticamente colocadas, sem conhecimentos 

específicos e sem motivação relacionada com o projeto de carreira profissional e expectativas em relação 

ao lugar a que concorre. 

              

      8.1.2.2 - A avaliação da entrevista individual será obtida através da seguinte fórrmula:  

     EI = a + b + c + d   
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9 - A ordenação final dos candidatos será efetuada numa escala de 0 a 20 valores e a classificação final 

resultará da aplicação da seguinte fórmula: 

CF = (ACx50%) + (EIx50%) 

 

10- de acordo com o preceituado no nº4 do artº 8º do Decreto-Lei nº166/2014, de 6 de novembro, dever-

se-á dar preferência aos candidatos residentes na àrea do Município de Aljezur. 

 

11 – Apresentação de candidaturas: 

11.1 - A apresentação das candidaturas é efetuada obrigatoriamente em suporte de papel, através do 

preenchimento do formulário de candidatura PEPAL – 5ª edição, podendo ser obtido na Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, na página eletrónica deste Município em www.cm.aljezur.pt  ou 

no Portal Autarquico, a entregar pessoalmente ou a remeter por correio registado, com aviso de receção, 

dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, até ao termo do prazo para entrega de 

candidaturas. 

 

 

 

 

 

http://www.cm.aljezur.pt/


    

11.2 – As candidaturas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos: 

 Curriculum vitae atualizado, devidamente datado e assinado; 

 Cópia do documento de identificação civil e fiscal; 

 Cópia de documento comprovativo da morada; 

 Declaração da segurança social da qual conste o registo de remunerações do candidato, ou a não 

existência das mesmas; 

 Cópia do certificado de habilitações onde conste a classificação final do curso; 

 Copia do certificado onde conste a média do 12º ano ou equivalente; 

 Cópia do certificado do mestrado ou Doutoramento (se aplicável); 

 Cópia dos certificados de formação profissional constando a respetiva duração; 

 Declaração comprovativa da experiência profissional; 

 Outros documentos comprovativos julgados necessários. 

 

12- Legislação aplicável: 

 Decreto-Lei nº 166/2014, de 6 de novembro; 

 Portaria nº254/2014, de 9 de dezembro; 

 Portaria nº256/2014, de 10 de dezembro; 

 Portaria nº 265/2014, de 17 de dezembro; 

 Despacho nº1402/2015, de 11 de fevereiro, do Senhor Secretário de estado da Administração 

Local. 

 

13 – Prazo de validade  

O procedimento è válido para o preenchimento do estágio e cessa com a respetiva aceitação por parte do 

estagiário selecionado. 

 

14 -Plano de Estágio 

 Identificação e  diagnóstico de  necessidades e problemas de âmbito psicossocial e relacional, dos 

indivíduos e das famílias; 

  Disponibilizar informações, potencializar capacidades e rentabilizar recursos; 

  Promoção de ações que visam a relação e dinamização de/e com grupos, procurando reduzir ou 

eliminar os fatores de risco presentes e, tendo sempre em atenção a diversidade das finalidades e 

interesses dos respetivos grupos; 

  Estimular e desenvolver processos de trabalho em parceria e em rede; 

  Promover a articulação, a negociação e a mediação entre agentes institucionais, entidades e 

organismos públicos ou privados, participando na construção e acompanhamento de 

protocolos/projetos de colaboração e de responsabilidade conjunta; 

 Conceção, planeamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de investigação e 

de investigação – ação, centrados em áreas temáticas e em fenómenos associados às condições de 

vida dos cidadãos; 

 Assegurar, de acordo com as orientações definidas, a articulação entre os equipamentos sociais e 

as famílias e as outras instituições e serviços da comunidade, dinamizando e/ou participando em 

reuniões, programas de promoção ou outras ações desenvolvidas a nível comunitário; 

 Identificar prioridades e elaborar propostas que visam o ajustamento e a qualidade das políticas 

sociais/ sectoriais, tendo sempre em vista a obtenção de ganhos sociais. 

 

15 - O júri será constituido pelos seguintes elementos: 

PRESIDENTE: Paulo Jorge Fragoso de Oliveira, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Economico e 

Planeamento, do Município de Aljezur. 

 

 



    

VOGAIS EFECTIVOS: Rita Isabel da Silva Fernandes e  Márcio Filipe dos Santos Viegas, ambos 

Técnicos Superiores do Município de Aljezur; 

 

VOGAIS SUPLENTES: Célia Maria da Silva Domingues e Dina Lúcia Batista Gregório, ambas Técnicas 

Superiores do Município de Aljezur. 

 

 

Aljezur, 5 de março de 2015 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

-José Manuel Velhinho Amarelinho- 


