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Programa de Estágios Profissionais da Administração Local – 5ª Edição 

Abertura de procedimento de recrutamento e seleção de estagiário 

Aviso nº5/2015 

 

Ricardo João Barata Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 

No uso da competência conferida pelo disposto na al. a) do nº2 do artº35º da Lei 

nº75/2013, de 12/09 e em cumprimento do previsto no artº6º do Decreto-Lei nº166/2014, de 06/11, 

do artº3º da Portaria nº254/2014, de 09/12 e do nº2 do Despacho nº1402/2015, de 06/02/2015, do 

Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local, publicado na IIª Série do Diário da República 

nº29, de 11/02/2015, faz pública a abertura do procedimento de recrutamento e seleção de estagiário 

nas seguintes condições: 

1. Legislação aplicável: Decreto-Lei nº166/2014, de 06/11; Portaria nº254/2014, de 09/12; 

Portaria nº256/2014, de 10/12; Portaria nº265/2014, de 17/12; Despacho nº1402/2015, de 

06/02/2015, do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local, publicado na IIª 

Série do Diário da República nº29, de 11/02/2015; 

2. Entidade promotora e local dos estágios: Município de Arganil, Vila de Arganil, Freguesia e 

Concelho de Arganil. 

3. Referência, número, licenciatura exigida e área temática do estágio: 

Referência Nº Área Temática Licenciatura exigida 

A 1 Promoção do desenvolvimento e da 

competitividade económica local, energia e ciência 

Arquitetura 

4. Duração do estágio: 12 meses, não prorrogáveis. 

5. Plano do estágio: Ao estágio em causa corresponde um plano, definido pelo orientador 

designado pelo Presidente da Câmara Municipal de Arganil, em que constam os objetivos e 

as competências a atingir pelo estagiário, bem como as atividades a desenvolver por 

quadrimestre, documento disponível no serviço municipal de recursos humanos e que 

poderá ser consultado pelos interessados. 

6. Destinatários:  

6.1 O PEPAL destina-se a jovens que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos 

reunidos até à data limite para a apresentação das candidaturas: 

a) Estejam à procura do primeiro emprego ou sejam desempregados à procura de novo 

emprego e se encontrem numa das seguintes situações: 

i) Nunca tenham tido registo de remunerações em regimes de proteção social 

de inscrição obrigatória e não se encontrem inscritos em qualquer sistema de 

ensino ou formação profissional a tempo inteiro; 
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ii) Estejam inscritos nos serviços de emprego do IEFP, na qualidade de 

desempregados; 

b) Tenham até 29 anos de idade, inclusive, aferidos à data de início do estágio. No caso 

de pessoas com deficiência e ou incapacidade, o limite de idade é de 35 anos; 

c) Possuam uma qualificação correspondente, pelo menos, ao nível 6 (licenciatura) da 

estrutura do Quadro Nacional de Qualificações. 

6.2 Os candidatos que tenham frequentado programas de estágios profissionais 

financiados por fundos públicos só podem frequentar um novo estágio ao abrigo do PEPAL 

caso se verifique, no processo de seleção para o estágio a que se candidatos, a inexistência 

de candidatos aprovados que nunca realizaram estágios financiados. 

7. Bolsa de estágio e outras condições do estágio: Oferece-se bolsa de estágio no montante 

fixado na Portaria nº256/2014, de 10/12, acrescido de subsídio de refeição de valor 

correspondente ao praticado para a generalidade dos trabalhadores que exercem funções 

públicas e seguro que cubra os riscos e eventualidades que possam ocorrer durante e por 

causa das atividades correspondentes ao estágios profissionais, bem como nas deslocações 

entre a residência e o local de estágio. 

8. Forma de apresentação das candidaturas: 

8.1 As candidaturas devem ser formalizadas, dentro do prazo estabelecido para o efeito, 

em suporte de papel, através do preenchimento integral do formulário de candidatura 

ao PEPAL – 5ª edição, de utilização obrigatória e disponível no serviço municipal de 

recursos humanos, em www.cm-arganil.pt e em www.portalautarquico.pt, 

endereçado ao Presidente do Município de Arganil, DAGF RH – 5ª edição PEPAL, Praça 

Simões Dias, 3304-954 Arganil, podendo ser apresentadas pessoalmente, todos os dias 

úteis, das 09:00h às 12h30m e das 14:00h às 16:00h, no serviço municipal de recursos 

humanos, ou remetido pelo correio, registado e com aviso de receção, até ao termo 

do prazo fixado para apresentação da candidatura. 

8.2 Não serão consideradas as candidaturas efetuadas em suporte eletrónico. 

8.3 O formulário de candidatura, devidamente assinado e datado, deve ser acompanhado 

da seguinte documentação, sob pena de exclusão do procedimento do presente 

procedimento: 

a) Cópia de um documento de identificação civil; 

b) Cópia de um documento de identificação fiscal; 

c) Declaração da Segurança Social da qual conste o registo de remunerações do 

candidato, ou a não existências das mesmas (com indicação do código de 

atividade a que respeitam as remunerações, caso existam); 

d) Cópia do certificado de licenciatura em que conste a sua classificação final; 

http://www.cm-arganil.pt/
http://www.portalautarquico.pt/
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e) Cópia de certificados de habilitação pós-licenciatura, se existirem; 

f) Cópia de certificados onde conte a média do 12º ano de escolaridade ou 

equivalente; 

g) Cópia dos documentos que comprovem a formação profissional detida pelo 

candidato em que conste a respetiva duração em horas ou no caso de ações de 

muito curta duração como seminários e afins, a data de realização; 

h) Cópia de documento comprovativo de morada; 

i) Cópia de documento comprovativo da incapacidade igual ou superior a 60%, 

quando aplicável 

j) Curriculum Vitae. 

8.4 A prestação de informações falsas determina a exclusão do candidato de qualquer 

edição do PEPAL, bem como de qualquer programa de estágios profissionais 

financiados pelo Estado. 

9. Prazo para apresentação das candidaturas: De 27 de novembro a 11 de dezembro de 

2015, ou seja, dez dias úteis após a publicitação do presente aviso na página eletrónica 

municipal e em órgão de imprensa local e regional. 

10. Procedimento de seleção: Os métodos de seleção a aplicar no presente procedimento 

serão a Avaliação Curricular (AC) e a Entrevista Individual (EI). 

10.1  A avaliação curricular visa considerar e ponderar os elementos considerados de maior 

relevância na qualificação do candidato relativamente à área do estágio para o qual se 

candidata, atendendo para o efeito aos seguintes fatores, a valorar numa escala de 0 a 

20 valores: 

a) Habilitação académica (HA):  

 HA ao nível da Licenciatura: 18 valores; 

 HA superiores ao nível da licenciatura: 20 valores. 

b) Classificação final obtida na licenciatura exigida (CF); 

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

d) Formação Profissional (FP), considerando-se as iniciativas de formação e 

aperfeiçoamento profissional relacionadas com as áreas específicas dos estágios, 

desde que devidamente comprovadas: 

 Sem iniciativas de formação profissional: 10 valores; 

 Iniciativas formativas com duração inferior a 16 horas: 0,5 valores cada a 

acrescer à base de 10 valores; 

 Iniciativas formativas com duração compreendida entre 17 e 40 horas: 1 

valor cada a acrescer à base de 10 valores; 



   

 

4 

 Iniciativas formativas com duração superior a 40 horas: 2 valores cada a 

acrescer à base de 10 valores. 

e) Experiência Profissional, (EP) com incidência sobre a execução de atividades 

inerentes ao estágio em causa devidamente comprovada: 

 Sem experiência profissional: 10 valores; 

 Experiência profissional até 1 ano: 11 valores 

 Experiência profissional compreendida entre 1 e 3 anos: 15 valores 

  Experiência profissional superior a 3 anos: 20 valores. 

A avaliação curricular será expressa na escala de 0 a 20 valores, com valoração até às 

centésimas, sendo a classificação obtida através da aplicação da seguinte fórmula:  

AC =[HA+(2CF)+M12+(2FP)+(3EP)]/9 

10.2  A entrevista individual visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência 

profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida 

entre o Júri e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com os seguintes 

parâmetros:  

 Expressão e Comunicação; 

 Motivação e Interesse Profissional; 

 Qualidade e Valorização da Experiência Profissional; 

 Relacionamento Interpessoal e Atitude. 

A cada entrevista individual corresponderá uma ficha contendo o resumo dos temas 

abordados, a classificação obtida em cada um dos parâmetros de avaliação e respetiva 

fundamentação. Os parâmetros da entrevista individual são avaliados 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. O resultado 

final do método de seleção é obtido através da média aritmética simples das classificações 

dos parâmetros a avaliar e utiliza a escala de 0 a 20 valores, com valoração até às 

centésimas. 

A falta de comparência dos candidatos à entrevista individual e ou a obtenção de 

classificação inferior a 09,50 valores no método de seleção equivale à não 

aprovação/exclusão do procedimento. 

10.3 A ordenação final dos candidatos será a correspondente à ponderação dos métodos 

de seleção e sistema de valoração final (VF): a valoração final é expressa numa escala de 0 

a 20 valores, com valoração até às centésimas e resultará das classificações quantitativas 

obtidas em cada método de seleção, de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:  

VF=(30%AC)+(70%EI) 
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Em caso de igualdade de valoração final têm preferência os candidatos residentes na área 

do Concelho de Arganil. 

10.4 Os candidatos serão notificados sobre a sua admissão/exclusão do procedimento 

bem, como sobre o seu posicionamento na ordenação final através de listas publicitadas 

na página eletrónica municipal. As notificações para a entrevista individual serão 

efetuadas via postal. 

11. Prazo de validade: O procedimento em causa é válido para o preenchimento das vagas dos 

estágios ora publicitadas e cessa com a assinatura dos respetivos contratos de estágio 

pelos candidatos selecionados. 

12. Informações complementares: através do contato telefónico 235 200 156 ou pelo correio 

eletrónico recursos.humanos@cm-arganil.pt. 

 

Paços do Município de Arganil, 23 de novembro de 2015. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 

 

 

Eng. Ricardo João Barata Pereira Alves 

 

 


