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AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA RECRUTAMENTO DE TÉCNICOS 

SUPERIORES 

CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS SUPERIORES 

Procedimento concursal de recrutamento para ocupação de 3 postos de trabalho em 

regime de contrato de trabalho a termo incerto para a categoria de Técnico Superior. 

 

AVISO 

1. Torna-se público, por despacho do Sr. Presidente da Direção da “Aldeias Históricas 

de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico (AHPADT), datado de 

22/02/2021, que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da 

publicação deste Aviso no portal das AHPADT (26 de fevereiro), 

https://aldeiashistoricasdeportugal.com/, o procedimento concursal para 

preenchimento de 3 postos de trabalho da categoria de Técnico Superior para 

integrar a Estrutura Técnica do “Programa de Valorização Económica dos Recursos 

Endógenos”, previsto no AVISO N.º CENTRO 28-2018-18. Este projeto destina-se à 

apresentação de Programas de Ação pelos PROVERE e/ou à reformulação da 

estratégia de eficiência coletiva, onde se insere a Estratégia de Eficiência Coletiva 

(EEC) PROVERE “Aldeias Históricas de Portugal 2020”, cofinanciado ao abrigo do 

Programa PROVERE, no âmbito do Centro2020, Portugal2020 e do Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional (FEDER). 

 

1.1. A modalidade de contrato de trabalho é a termo incerto, pois está vinculado 

ao horizonte temporal de vigência do financiamento (2019-2021) do projeto 

acima descrito, cuja dotação é proveniente do Aviso N.º CENTRO 28-2018-

18. 

1.2. Meios de divulgação do Aviso: Plataformas de comunicação digitais das 

Aldeias Históricas de Portugal, a saber, (1) Redes sociais e (2) website. 

 
2. Caracterização dos postos de trabalho: O procedimento concursal visa o 
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preenchimento de 3 (três) postos de trabalho da carreira/categoria de técnico 

superior com funções de complexidade funcional do grau 3: 

 

 Referência A) Área de Arquitetura: Exercer com autonomia e 

responsabilidade funções de estudo, conceção e aplicação de métodos e 

processos inerentes à sua qualificação profissional, nomeadamente nos 

seguintes domínios de atividade: Conceção e projeção de conjuntos urbanos, 

edificações, obras públicas e objetos, prestando a devida assistência técnica e 

orientação no decurso da respetiva execução; Elaboração de informações 

relativas a processos na área da respetiva especialidade, incluindo o 

planeamento urbanístico, bem como sobre a qualidade e adequação de 

projetos para licenciamento de obras de construção civil ou de outras 

operações urbanísticas; Colaboração na organização de processos de 

candidatura a financiamentos comunitários, da administração central ou outros; 

Colaboração na definição das propostas de estratégia, de metodologia e de 

desenvolvimento para as intervenções urbanísticas e arquitetónicas; 

Coordenação e fiscalização na execução de obras. Articular as suas atividades 

com outros profissionais, nomeadamente nas áreas do planeamento do 

território, arquitetura paisagista, reabilitação social e urbana e engenharia no 

âmbito geográfico das 12 Aldeias Históricas de Portugal. Ser conhecedor da 

legislação nacional necessária ao desempenho da atividade desenvolvida no 

posto de trabalho a ocupar (entre outras, destacam-se: Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º555/99, de 

16/12; Regulamento Geral das Edificações Urbana (RGEU), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º38382/51 de 07/08; Regime Jurídico da Acessibilidade aos 

Edifícios e Estabelecimentos que recebem Público, Via Pública e Edifícios 

Habitacionais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º163/2006, de 08/08; Lei de Bases 

Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo; Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado 

pelo Decreto-Lei 380/99, 22/09; Regime Jurídico da Reserva Ecológica 

Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei n.º166/2008, 22/08; Regime Jurídico da 

Reserva Agrícola Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16/09; 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 

de 7 de janeiro; Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
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75/2013, de 12 de Setembro). 

 

 Referência B) Área de Arqueologia: Desenvolvimento de funções 

consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de 

métodos e processos de natureza técnica e científica que fundamentam e 

preparam a decisão. Executar ou coordenar a execução de todo o tipo de 

trabalhos específicos no âmbito da arqueologia no campo, em meio urbano, em 

gabinetes ou laboratórios. Elaborar estudos, conceber ou desenvolver projetos 

e emitir pareceres, tendo em vista a tomada de decisão superior sobre medidas 

de política que interessam à arqueologia. 

Se conhecedor das Cartas e Convenções internacionais sobre o Património e 

da legislação nacional relativa à salvaguarda do património Arquitetónico e 

Arqueológico (entre outras, elencam-se as seguintes: Lei n.º 107/2001, de 8 de 

Setembro; Dec-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro; Dec-Lei n.º 140/2009 de 15 

de junho; Despacho n.º 7931/2010 de 05 de maio). Ter experiência sobre a 

instrução de processos, nomeadamente no que respeita à abertura de 

procedimentos concursais. Aliado a estas competências técnicas, o candidato 

deve ser dotado de visão estratégica e com capacidade para trabalhar em 

equipa e em projetos que promovam o desenvolvimento local. 

 

 

 Referência C) Área de Engenharia Civil: Exercer com autonomia e 

responsabilidade funções de estudo, conceção e aplicação de métodos e 

processos inerentes à sua qualificação profissional, nomeadamente nos 

seguintes domínios de atividade: Elaboração de informações relativas à 

adequação e qualidade de processo construtivos: apoio na verificação de 

projetos para licenciamento de obras na área da sua especialidade; 

Colaboração na organização de processos de candidatura a financiamentos 

comunitários, da administração central ou outros; Colaboração na definição das 

propostas de estratégia, de metodologia e de desenvolvimento e planeamento 

para intervenções de engenharia; Coordenação e fiscalização na execução de 

obras; Articular as suas atividades com outros profissionais, da sua área 

profissional; Ser conhecedor da legislação nacional necessária ao desempenho 

da atividade desenvolvida no posto de trabalho a ocupar.  
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3. Principais Responsabilidades 

3.1. Para cada uma das áreas: 

A) Área da Arquitetura: Estudos, projectos, planos e actividades de consultoria, 

gestão e direcção de obras, planificação, coordenação e avaliação, reportadas ao 

domínio da arquitectura, o qual abrange a edificação, o urbanismo, a concepção e 

desenho do quadro espacial da vida da população, visando a integração 

harmoniosa das actividades humanas no território, a valorização do património 

construído e do ambiente. Elaboração ou avaliação de projectos e planos no 

domínio da arquitectura. Em ambos os domínios a Rede das Aldeias Históricas de 

Portugal constitui-se como a área territorial de intervenção das responsabilidades e 

funções a exercer. 

  

B) Área da Arqueologia: gestão da atividade arqueológica, dos padrões de qualidade 

dos registos e da interpretação e divulgação dos resultados da intervenção relativo 

às 12 Aldeias Históricas de Portugal, enquadrada em equipa multidisciplinar, e 

combinada com outras áreas como as políticas de gestão do ambiente, 

ordenamento do território, reabilitação urbana, tecnologia, mobilidade, entre outras, 

quer no domínio do trabalho de campo, quer no domínio do planeamento e 

preparação de processos, cuja atividade deve ser pautada dentro do racional 

ancorado à sustentabilidade e inovação. 

 

C) Área de Engenharia: Estudos, projetos, planeamento e atividades de consultoria, 

gestão e direção de obras, coordenação e avaliação, reportadas ao domínio da 

engenharia.  

 

3.2. Para todas as áreas: 

 Planeamento e implementação das ações do Programa de Ação associado à 

Estratégia de Eficiência Coletiva, com particular incidência nas relacionadas com a 

dimensão da reabilitação, bem como outras iniciativas que venham a surgir no 

horizonte temporal de implementação da Estratégia de Eficiência Coletiva; 

 Apoio na gestão de projetos e elaboração de candidaturas; 
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 Visitas técnicas ao território de intervenção da Rede; 

 Desenvolvimento de trabalho colaborativo direcionado para: a) técnicos dos 

municípios integrados na Rede Aldeias Históricas de Portugal e outros que não 

integrados na Rede a Associação, desenvolva projetos/ações em parceria; b) 

comunidade residente; c) agentes económicos; d) outras entidades com relevância 

para a execução cabal das ações dentro do território; 

 Participação em eventos diversos promovidos pela Associação ou a convite de 

terceiros no plano nacional e internacional, nomeadamente congressos, 

conferências, fóruns, seminários, entre outros.  

 

4. Local de Trabalho: Sortelha (pólo anexo da sede das instalações da Estrutura de 

Gestão e Coordenação) e, sempre que necessário, no território de intervenção da 

Estratégia de Eficiência Coletiva (Municípios: Trancoso, Mêda, Almeida, Figueira 

de Castelo Rodrigo, Celorico da Beira, Belmonte, Sabugal, Fundão, Idanha-a-Nova 

e Arganil) ou em outros níveis geográficos, no território nacional ou internacional, 

onde decorram ações promovidas ou participadas pela Aldeias Históricas de 

Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico no exercício das suas 

funções. 

 

5. Requisitos de admissão: 

5.1- Gerais 

5.1.1- Para o posto de trabalho da Referência A) - Habilitações académicas ao 

nível de Licenciatura na área de Arquitetura: ser titular de licenciatura na 

área de arquitetura, área temática: arquitetura e urbanismo. 

 

5.1.2- Para o posto de trabalho da Referência B) - Habilitações académicas na 

área de Arqueologia: ser titular de um grau académico que o habilite a dirigir 

trabalhos arqueológicos, de acordo com o expresso no n.º 2, do artigo 4.º, do 

Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro. Prática profissional comprovada 

em contextos arqueológicos romanos e/ou medievais.  

 

5.1.3- Para o posto de trabalho da Referência C) - Habilitações académicas na 

área da Engenharia Civil: Mestrado em Engenharia Civil, ou Licenciatura em 
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Engenharia Civil com Mestrado em Reabilitação do Património. 

 

5.1.4- Para os três postos de trabalho: 

 Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 

convenção especial ou lei especial; 

 Não inibição do exercício de funções ou não interdição para o exercício 

daquelas que se propõe desempenhar; 

 Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 

 Não exercício de qualquer atividade concorrente, seja a que título for, e não ser 

detentor de quaisquer participações sociais ou exercer qualquer cargo em 

atividades/entidades concorrentes; 

 Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

5.2- Especiais 

5.2.1- Para o posto de trabalho da Referência A) - Arquitetura: Experiência mínima 

de 5 anos nas funções acima mencionadas (fator eliminatório). Comprovativo 

de inscrição válida como membro efetivo na Ordem dos Arquitetos, não sendo 

admitida a substituição do nível habilitacional exigido por formação adequada 

ou experiência profissional 

 

5.2.2- Para o posto de trabalho da Referência B) - Arqueologia: Cumprimento do 

disposto no n.º 2, do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 164/2014, de 04 de novembro 

(fator eliminatório); 

 

5.2.3- Para o posto de trabalho da Referência C) - Engenharia Civil: Experiência 

mínima de 5 anos nas funções acima mencionadas. Comprovativo de inscrição 

válida como membro da Ordem dos Engenheiros ou da Ordem dos 

Engenheiros Técnicos 

 

5.2.4- Para os três postos de trabalho: 

 Formação pós-graduada nas áreas disciplinares relevantes ao cargo a prover; 

 Conhecimentos especializados comprovados nos domínios de atuação a que o 

serviço reporta; 

 Sólidos conhecimentos na área de gestão de projetos e apoio na elaboração 
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de candidaturas; 

 Capacidade de escrita; 

 Fluência em inglês (falado e escrito);  

 Autonomia, orientação para resultados, capacidade de gestão de novos 

projetos; 

 Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal; 

 Sentido de responsabilidade; 

 Dinamismo, flexibilidade e polivalência;  

 Capacidade de trabalho em equipa;  

 Sentido crítico, liderança e orientação para a inovação;  

 Capacidade de planeamento e organização; 

 Disponibilidade imediata. 

 

6. Remuneração: 1.201,48 € (mil, duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos). 

 

7. Horário de Trabalho: 40 horas semanais, por regra, de segunda a sexta, em 

regime de adaptabilidade individual, nos termos do artigo 205.º do Código do 

Trabalho. 

 

8. Relação Jurídica de Emprego: Contrato de Trabalho a Termo Incerto. 

 

9. Formalização das candidaturas: 

9.1- Prazo de candidatura: 10 (dez) dias úteis a contar da data de publicação no 

portal das Aldeias Históricas de Portugal; 

9.2- Forma: As candidaturas deverão ser entregues no prazo de candidatura via 

correio electrónico para o seguinte endereço: 

dalila.dias@aldeiashistoricasdeportugal.com 

 

Todas as comunicações serão efetuadas eletronicamente, pelo que no 

currículo os candidatos devem dispor de endereço eletrónico atualizado. 

 

9.3- A candidatura deve, impreterivelmente, sob pena de exclusão, conter os 

seguintes elementos e/ou documentos: 

mailto:dalila.dias@aldeiashistoricasdeportugal.com
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 Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão (fotocópia); 

 Cartão de Identificação Fiscal (fotocópia); 

 Curriculum vitae detalhado e devidamente datado e assinado, do qual deve 

constar, designadamente, as habilitações literárias e ou profissionais, as 

funções desempenhadas, com indicação dos respetivos períodos de duração e 

atividades relevantes, assim como, a formação profissional complementar, 

fazendo menção das ações de formação realizadas, datas, duração e entidade 

promotora. É obrigatório fazer prova da informação supra solicitada, através da 

anexação dos respetivos comprovativos da habilitação literária, formação e 

experiência profissional, sob pena de não serem considerados os dados 

contidos no currículo. Relativamente à área de Arquitetura, os candidatos 

devem ainda conjuntamente com o curriculum apresentar um portefólio dos 

trabalhos feitos em autoria ou em regime de participação. 

 Indicação do endereço de e-mail para notificações.  

 

10. Métodos de seleção 

No presente recrutamento serão aplicados os seguintes métodos de seleção: 

Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Profissional de Seleção (EPS).  

A avaliação será expressa numa escala de 0 a 20 valores com valoração às 

centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética ponderada das 

classificações dos elementos a avaliar, cabendo à AC 12 valores e à EPS 8 valores: 

 

CF = (AC x 0,6) + (EPS x 0,4) 

Sendo: 

CF = Classificação Final 

AC = Avaliação Curricular 

EPS = Entrevista Profissional de Seleção 

 

10.1- Avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, 

designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, 

relevância da experiência adquirida, da formação realizada e tipo de funções 

exercidas. Serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância 

para o posto de trabalho a ocupar, a saber: Habilitação Académica (HA) ou Curso 
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equiparado, Experiência Profissional (EP) e Formação Profissional (FP), de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 

AC= (HA x 0,4) + (EP x 0,4) + (FP x 0,2) 

 

10.1.1 - Habilitação Académica (HA), graduada de acordo com a seguinte pontuação: 

a) 17 Valores – licenciatura áreas de Arquitetura, Arqueologia (época romana e 

medieval) e Engenharia Civil: 

Média [10-11]=50% de 17 valores; 

Média [12-13]=60% de 17 valores; 

Média [14-15]=70% de 17 valores;  

Média [16-17]=85% de 17 valores; 

Média [18-20]=100% de 17 valores 

 

b) 1 Valor – Mestrado nas áreas previstas nas funções a desempenhar Arquitetura, 

Arqueologia (época romana e medieval) e Engenharia Civil: 

 

Média [10-13]=60% de 1 valor; 

Média [14-15]=70% de 1 valor;  

Média [16-17]=85% de 1 valor; 

Média [18-20]=100% de 1 valor. 

 

d) 2 Valor – Doutoramento nas áreas previstas nas funções a desempenhar 

Arquitetura, Arqueologia (época romana e medieval) e Engenharia Civil: 

 

Média [10-13]=60% de 2 valor; 

Média [14-15]=70% de 2 valor;  

Média [16-17]=85% de 2 valor; 

Média [18-20]=100% de 2 valor. 
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10.1.2 -Experiência Profissional (EP) – tempo de serviço e experiência específica no 

exercício das funções descritas nos pontos 2, 3 e 5 do presente Aviso, de acordo com 

a seguinte pontuação: 

 

A) Áreas de Arquitetura e Engenharia Civil 

A.1) Tempo de serviço: 18 valores 

 Tempo de serviço [< 5 anos] = não admitido (motivo de exclusão); 

 Tempo de serviço [≥ 5 anos e < 6 anos]=60% dos 18 valores  

 Tempo de serviço [≥ 6 anos e < 7 anos]=80% dos 18 valores;  

 Tempo de serviço [≥ 7 anos]=100% dos 18 valores; 

 

A.2) Experiência profissional em Associações do tipo da entidade contratante 

(desenvolvimento local e regional): 2 valores. 

 Tempo de serviço [≤ 6 meses]=60% dos 2 valores; 

 Tempo de serviço [≥6 e < 12 meses]=80% dos 2 valores;  

 Tempo de serviço [≥ 12 meses]=100% dos 2 valores; 

 

B) Área de Arqueologia 

B.1) Experiência comprovada de trabalho de campo (em dias conforme o disposto no 

artigo 4º do decreto-lei n.º 164/2014): 20 valores. 

a) Trabalho de campo [< 120 dias] = não admitido (motivo de 

exclusão); 

b) Trabalho de campo [120-200 dias]=60% dos 20 valores; 

c) Trabalho de campo [201 – 250 dias]=80% dos 20 valores;  

d) Trabalho de campo [≥ 250 dias]=100% dos 20 valores; 

 

10.1.3 - Formação Profissional (FP) - formação profissional diretamente relacionada 

com as áreas funcionais a recrutar.  

1. Formação Profissional [< 50h]=60% dos 20 valores; 

2. Formação Profissional [≥50h – 100h]=80% dos 20 valores;  
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3. Formação Profissional [≥ 100h]=100% dos 20 valores; 

10.1.4- O candidato só efetua a Entrevista Profissional de Seleção (EPS) se, no 

método de seleção Avaliação Curricular (AC), obtiver pontuação igual ou superior a 10 

valores. 

10.2- Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar, de forma objetiva e 

sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados 

durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado.  

10.2.1- Por cada entrevista profissional de seleção é elaborada uma ficha individual, 

contendo o resumo dos assuntos abordados, os parâmetros relevantes e a 

classificação obtida em cada um deles, devidamente fundamentada. 

 

10.3. Consideram-se não aprovados os Candidatos que, na classificação final, 

obtenham uma classificação inferior a 9,5 valores. 

 

11- Composição do Júri 

Presidente: António Robalo (Vice-Presidente da Direção da AHP-ADT)  

1.º Vogal efetivo: Dalila Dias (Coordenadora da Estrutura de Gestão e Coordenação 

da AHP-ADT) 

2.º Vogal efetivo: consoante a área de recrutamento: 

 Referência A) Inês Campo (Direção da Ordem dos Arquitectos Secção 

Regional do Centro) 

 Referência B) Gertrudes Branco (Técnica Superior da Direção Regional da 

Cultura do Centro) 

 Referência C) Maria Emília Carvalho Homem (Vice Presidente  da Ordem dos 

Engenheiros na Região Centro) 

 

11.1- Os candidatos têm acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de 

avaliação e respetiva ponderação de cada um dos elementos dos métodos de seleção, 

a grelha classificativa e os sistemas de valoração final do método, desde que as 

solicitem. 
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12- Exclusão e notificação dos candidatos - Os candidatos excluídos serão 

notificados através de E -mail, para o endereço indicado na respetiva candidatura, com 

recibo de entrega da notificação; 

 

13- A Ordenação final dos candidatos admitidos que completem o procedimento 

concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores com 

valoração às centésimas, em resultado da média aritmética ponderada das 

classificações quantitativas obtidas em cada um dos elementos dos métodos de 

seleção, nos termos definidos no ponto 10 do presente Aviso. 


