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 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso n.º 4587/2021

Sumário: Concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário da carreira e categoria 
de técnico de informática de grau 1, nível 1.

Mário Rui de Oliveira Soares, Primeiro -Secretário da Comissão Executiva Metropolitana do 
Porto, no uso das competências delegadas pela Comissão Executiva Metropolitana na reunião de 
7 de dezembro de 2017, faz público que:

1 — De acordo com o artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e para efeitos do dis-
posto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, na alínea b) do artigo 7.º e do n.º 1.º do artigo 28.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado à administração local por força do Decreto -Lei n.º 238/99, 
de 25 de junho, foi deliberado pelo órgão executivo, em reunião ordinária da Comissão Executiva 
Metropolitana do Porto de 25 de fevereiro de 2021, aprovar a abertura do concurso externo de 
ingresso para admissão de 1 posto de trabalho de Estagiário da carreira e categoria de Técnico de 
Informática de grau 1, nível 1, para o Departamento de Administração Geral.

2 — A AMP ainda não constituiu a EGRA, tendo sido, entretanto, publicada a Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, na redação atual, que estabeleceu o novo regime jurídico para a 
tramitação do procedimento concursal, nos termos previstos no n.º 2 da LGTFP, tendo revogado a 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, nos termos dos artigos 16.º e16.º -A do DL n.º 209/2009, de 
3 de setembro, em conjugação com o artigo 13.º da Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, mas não existe 
pessoal em valorização na AMP, dando -se como cumprido o disposto nos referidos artigos.

3 — Pelo exposto, encontra -se aberto concurso externo de ingresso para admissão de 1 posto 
de trabalho de Estagiário da carreira e categoria de Técnico de Informática de grau 1, nível 1, (car-
reira não revista) para o Departamento de Administração Geral.

4 — Âmbito do recrutamento: em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 30.º e ar-
tigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na atual redação, o recrutamento é aberto a candidatos com ou sem vínculo de emprego 
público.

5 — Prazo de validade: O concurso é válido até ao preenchimento dos postos de trabalho a 
ocupar e no prazo máximo de 1 ano, contado da data da publicação da lista de ordenação final, 
nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

6 — Caracterização do posto de trabalho: realizar tarefas e atividades no âmbito do apoio 
informático, nomeadamente, ao nível da instalação de hardware, sistemas operativos e software 
específico das atividades funcionais da AMP; Análise, controlo, manutenção e gestão da rede de 
comunicação de dados local da AMP. Manutenção e controlo dos sistemas informáticos locais 
da AMP, nomeadamente, os servidores de e -mail, dns, dhcp e samba. Gerar e documentar as 
configurações de rede e sistemas, organização e arquivo atualizado dos manuais de instalação, 
operação e utilização dos sistemas e do equipamento e software existentes; Identificar anomalias 
e desencadear as ações de regularização requeridas, assim como zelar pelo cumprimento das 
normas de segurança, manutenção do equipamento e outros suportes de informação; Instalar e 
proceder a alterações de programas e aplicações informáticas, em conformidade com as exigências 
dos sistemas de informação definidos. Manutenção e gestão da arquitetura de segurança da rede 
informática da AMP; Manutenção e gestão dos sistemas de salvaguarda da informação; Manuten-
ção e gestão dos circuitos de acesso à internet da AMP; Manutenção e gestão da arquitetura dos 
sistemas de comunicações de voz sobre IP (VoIP) em operação na rede local da AMP.

6.1 — Descrição sumária das funções — As constantes no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria 
n.º 358/2002, de 3 de abril.

7 — Local de trabalho: as funções serão exercidas nas instalações da AMP.
8 — Remuneração: a correspondente ao índice 280, como estagiário da carreira de Técnico de 

Informática, e ao índice 1/escalão 320, como Técnico de Informática de grau 1/nível 1, após estágio 
concluído com sucesso, nos termos constantes do Mapa II a que se refere o n.º 1 do artigo 9.º do 
Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março.
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9 — Requisitos de admissão ao concurso — podem candidatar -se todos os indivíduos, inde-
pendentemente de estarem ou não vinculados a serviços da administração central, regional ou local, 
desde que reúnam, cumulativamente, os requisitos gerais e especiais a seguir enumerados:

9.1 — Requisitos gerais: os constantes no artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 204/98, adaptado à 
Administração local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados por lei especial ou convenção 
internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exigidas para o desempenho 

do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício às funções públicas ou interdito para o exercício das funções 

a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensável ao exercício da função e ter cum-

prido as leis de vacinação obrigatória.

9.1.1 — A entrega dos documentos comprovativos da posse destes requisitos de admissão é 
dispensada aquando da candidatura, desde que o candidato declare no formulário de candidatura, 
sob compromisso de honra, a situação em que se encontra perante os mesmos.

9.2 — Requisitos específicos: curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso que 
confira certificado de qualificação de nível III/IV em áreas de informática, nos termos da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março.

9.2.1 — Não é admitida a possibilidade de substituição da habilitação literária exigida por 
formação e/ou experiência profissional relevantes.

9.2.2 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados 
nas respetivas carreiras e categorias e, não se encontrando em situação de valorização profissional, 
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal da AMP com caracterização idêntica à 
do concurso aqui publicitado.

10 — Formalização das candidaturas — O prazo para formalização das candidaturas é de dez (10) 
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, conforme estipulado 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 204/98 de 11 de julho. As candidaturas devem 
ser formalizadas através do preenchimento do formulário de candidatura ao procedimento concursal, 
disponível na página eletrónica da AMP (http://www. http://portal.amp.pt/pt/1/ampa/273#FOCO_1,)
ou por requerimento dirigido ao Primeiro -Secretário da Comissão Executiva Metropolitana do Porto, 
enviado através do correio, registado com aviso de receção, para o endereço postal da Área Metropoli-
tana do Porto, Palácio dos Correios — Rua do Estêvão, n.º 21, 4000 -200 Porto, devendo dele constar:

a) Identificação completa, com indicação do nome, filiação, naturalidade, data de nascimento, 
número e data de emissão do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão e serviço de identificação 
que o emitiu, morada e código postal, telefone de contacto e endereço de correio eletrónico (ou 
entregar cópia do respetivo documento de identificação, se preferir);

b) Habilitações literárias e/ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever apresentar que possam ser 

relevantes para a apreciação do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal.

10.1 — Os candidatos deverão, ainda, juntar:

a) Fotocópia do certificado de habilitações e do respetivo curso tecnológico de qualificação de 
nível III ou IV em áreas de informática. Os candidatos possuidores de habilitações literárias obtidas 
em país estrangeiro, sob pena de exclusão, deverão apresentar, em simultâneo, documento com-
provativo das suas habilitações correspondente ao reconhecimento das habilitações estrangeiras 
previstas pela legislação portuguesa aplicável, sob pena de exclusão;
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b) Curriculum vitae, datado e assinado, fazendo prova das ações de formação, seminários e 
workshops frequentados, e da sua experiência profissional, com descrição detalhada das atividades 
exercidas, sob pena de não serem considerados pelo júri;

c) No caso de o candidato possuir relação jurídica de emprego público, deverá apresentar 
declaração emitida pelo serviço em que exerce funções ou a que pertence, devidamente atualizada 
(com data reportada ao prazo estabelecido para apresentação das candidaturas) da qual conste, 
de forma inequívoca: a natureza do vínculo, carreira e categoria; descrição das atividades/funções 
que executa e órgão ou serviço onde exerce funções; posição remuneratória que detém nesta data; 
as avaliações de desempenho relativas aos três últimos períodos avaliativos.

d) Os candidatos com deficiência de grau de incapacidade igual ou superior a 60 % deverão 
apresentar documento comprovativo da mesma.

10.2 — Aos candidatos que exerçam funções na AMP não é exigida a apresentação de outros 
documentos comprovativos dos factos indicados no Curriculum Vitae (CV), desde que expres-
samente refiram no formulário de candidatura que os mesmos se encontram arquivados no seu 
processo individual.

10.3 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das declarações que efetuou sob compromisso de honra e dos elementos 
que descreveu na sua candidatura.

10.4 — Eventuais falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
11 — Métodos de seleção a aplicar — a seleção dos candidatos será efetuada através de 

prova escrita de conhecimentos específicos (PCE) com a duração de 120 minutos e com caráter 
eliminatório, e entrevista profissional de seleção (EPS), sem caráter eliminatório conforme o previsto 
no Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

11.1 — A Prova de Conhecimentos Específicos (PCE) visa avaliar os níveis de conhecimentos 
académicos e profissionais dos candidatos exigíveis e adequados ao exercício do posto de tra-
balho a ocupar, será escrita, de realização individual, de natureza teórica, com consulta, efetuada 
em suporte de papel, numa só fase, constituída por um conjunto de questões, tendo a duração 
máxima de duas horas e incidirá sobre assuntos de natureza genérica e específica, diretamente 
relacionados com as exigências da função. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
a valoração considerada até às centésimas.

11.1.1 — Programa da prova de conhecimentos, matéria e legislação:

Legislação Geral:

Constituição da República Portuguesa; Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro — Código do 
Procedimento Administrativo; Lei n.º 35/2014, de 20 de junho — Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas; Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual — Código do Trabalho; Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro — Regime Jurídico das Autarquias Locais.

Legislação/Bibliografia específica:

a) Regulamento Geral da Proteção de Dados — RGPD: Jornal Oficial da União Europeia — L119 
de 4 de maio de 2016; https://ec.europa.eu/info/law/law -topic/data-protection_pt; https://www.cnpd.
pt/bin/rgpd/rgpd.htm;

b) Tema Modernização Administrativa: Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado e re-
publicado pelo Decreto -Lei n.º 73/2014, de 13 de maio; Decreto -Lei n.º 74/2017, de 21 de junho; 
Redes,

c) Sistemas Operativos e Base de Dados, ERP: Tecnologia de Bases de Dados — Editora FCA; 
Administração de Redes Informáticas — Editora FCA; Firewalls — Soluções Práticas — Editora 
FCA; TCP/IP em redes Microsoft — Editora FCA; Linux — Redes e Servidores — SUL Editores;

d) Manuais técnicos dos fabricantes: Firewall — Fortinet — FortiOS 5.6; Switching — HP Pro-
curve; Alcatel Omniswitch; Controlador WIFI — HP WLAN Controller; Cisco — CCNA; NAS — Sy-
nology; Central telefónica — IPBrick.
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11.1.2 — Durante a realização da prova de conhecimentos é interdita a utilização de telemó-
veis, computadores portáteis, tablets ou quaisquer outros aparelhos eletrónicos ou computorizados, 
e aparelhos de vídeo ou áudio, bem como outros sistemas de comunicação móvel, sob pena de 
anulação da mesma.

11.2 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS): visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, 
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, nomeadamente as relacionadas com a res-
ponsabilidade e compromisso com o serviço, adaptação e melhoria contínua, trabalho em equipa 
e cooperação, relacionamento interpessoal e comunicação, sendo classificada de 0 a 20 valores.

11.2.1 — Este método de seleção terá a duração máxima de trinta minutos por candidato, 
sendo aplicado pelo respetivo júri, os quais elaborarão fichas individuais, contendo o resumo dos 
temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, devida-
mente fundamentada.

11.3 — São considerados não aprovados no concurso, os candidatos que obtenham valoração 
inferior a 9,50 valores no método de seleção eliminatório, ou não compareçam para realização do 
método de seleção obrigatório ou do método de seleção facultativo.

11.4 — Os candidatos serão convocados para a realização dos métodos de seleção nos termos 
previstos no artigo 35.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

12 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através 
de lista ordenada alfabeticamente, a afixar na sede da AMP e disponibilizada na página eletrónica 
da AMP (www.amp.pt).

13 — A classificação final (CF) dos candidatos que completem o concurso resultará da apli-
cação da seguinte fórmula:

CF = (55 % × PCE) + (45 % × EPS)

sendo que: CF — Classificação Final; PCE — Prova de Conhecimentos Específicos; EPS — En-
trevista Profissional de Seleção.

14 — A ordenação final dos candidatos — O recrutamento efetua -se pela ordem decrescente 
de ordenação final dos candidatos colocados em situação de requalificação e, esgotados estes dos 
restantes candidatos, conforme o disposto na subalínea ii da alínea b), do n.º 1, do artigo 41.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que remete para a alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP.

14.1 — Sem prejuízo das preferências legalmente previstas, designadamente nos termos do 
n.º 2 do artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, e do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto -Lei 
n.º 39/2000, de 17 de março, definiu -se os seguintes critérios de desempate, de acordo com o n.º 3 
do artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, em situações de igualdade de valoração:

a) Candidato com maior valorização obtida no método de seleção, entrevista profissional de 
seleção;

b) Candidato com maior valorização obtida no método de seleção, prova de conhecimentos; 
c) Candidato com menor idade.

15 — Composição do Júri: Presidente: Dr.ª Ana Paula Martins Abreu, Diretora do Departamento 
de Administração Geral. 1.º Vogal Efetivo: Roberto Reis Correia, Especialista de Informática, Grau 1, 
Nível 2, do Município de São João da Madeira; 2.º Vogal Efetivo: Cátia Eulália de Almeida Moreira, 
Técnica Superior; 1.º Vogal Suplente: Dr.ª Andrea Helena Freitas Ribeiro Azevedo, Técnica superior; 
2.º Vogal Suplente: Dr. Miguel João Barata Marques Queirós, Técnico Superior.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, 
enquanto entidade empregadora, promove 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 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 03/02, o candidato com 
deficiência que se enquadre nas circunstâncias e situações previstas na lei, tem preferência em 
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

18 — A abertura dos concursos é feita por publicação de aviso no Diário da República, e por 
publicitação na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na página eletrónica da AMP, no 
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1.º dia útil contado da data da publicação no Diário da República, bem como, por extrato, num jornal 
de expansão nacional, no prazo de três dias úteis contado da mesma data.

19 — Regime de estágio:
19.1 — O estágio reger -se -á pelo disposto no artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 

de março;
19.2 — A avaliação e classificação do estágio terá como critérios, o relatório do estágio, a 

formação profissional frequentada durante o estágio e o desempenho profissional nesse período;
19.3 — A avaliação e classificação final do estágio será da competência de um júri de acom-

panhamento do estágio, com a mesma constituição do júri do concurso.

26/02/2021. — O Primeiro -Secretário da Comissão Executiva Metropolitana do Porto, Eng.º Má-
rio Rui Soares.
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