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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 2 POSTOS DE TRABALHO POR TEMPO 

INDETERMINADO NA CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR – DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO – 

PLANEAMENTO E PROJETOS (ARQUITETURA) 

 

ATA  N.º 4 

APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS PARA EFEITOS DE ADMISSÃO E EXCLUSÃO – DECISÃO FINAL 

 

Aos três dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte, reuniu nesta Câmara Municipal, o júri do 

procedimento concursal identificado em epígrafe, nomeado por despacho da Exma. Sra. Presidente, 

datado de 22 de abril de 2019, a fim de apreciar as alegações e tomar decisão final sobre os 

candidatos excluídos. 

 

I – Substituição do júri 

O 2.º vogal efetivo, Luís Miguel Lopes de Figueiredo, encontra-se ausente por motivo de férias, pelo 

que será substituído 1.ª vogal suplente, Ana Isabel Viegas Batista Marques, considerando a 

necessidade urgente e inadiável de dar seguimento ao procedimento concursal para admissão de 

pessoal nesta área que se encontra deficitária. 

 

II – Decisão final de exclusão 

Na sequência do projeto de admissão e exclusão de candidaturas, constante da ata n.º 3, datada de 

28 de agosto de 2019 e das respetivas notificações efetuadas em 9 de setembro de 2019 aos 

candidatos para efeitos de audiência prévia, foram apresentadas as seguintes alegações: 

- Daniela Alexandra Nogueira Santos, em 20 de setembro, refere que “À data do procedimento 

concursal comum refª 15/RH/2019, encontrava-me, como me encontro presentemente,inscrita na Ordem dos 

Arquitectos (OA), embora na condição de suspensa por gravidez de risco. Solicitei por isso à OA a necessária 

declaração comprovativa dessa condição onde se pode ler que me encontro "inscrita nesta Ordem profissional 

com o número de membro 22416", e que "o termo da suspensão pode ser concedido com efeitos imediatos 

desde que solicitado pelo membro". Como tal, considero que a minha exclusão do referido concurso — "por, 

conforme determinado no ponto 6.2, alínea d) do aviso de abertura do procedimento, não ter entregue 

documento comprovativo do requisito indicado no ponto 3.3 do mesmo aviso, isto é, inscrição válida como 

membro na respectiva Ordem Profissional" — é injusta por três razões: primeiro, porque não tem em conta que 
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posso solicitar o fim imediato da suspensão, o que farei caso seja seleccionada; segundo, porque desconsideram 

a validade da declaração da OA que tem sido amplamente aceite em casos idênticos; terceiro, porque em última 

análise a minha exclusão deve-se ao processo de gravidez que estava a viver, entrando em contradição com o 

artigo 24ª do Código do Trabalho. Venho assim, por este meio, solicitar a revisão da intenção de exclusão do 

procedimento concursal supramencionado.” 

 

III – Apreciação das alegações 

Na parte I da Constituição da República Portuguesa sobre direitos e deveres fundamentais, o artigo 

68.º consagra os direitos de paternidade e maternidade, conforme se transcreve:  

“1. Os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação 

em relação aos filhos, quanto à sua educação, com garantia de realização profissional e de participação na vida 

cívica do país.  

2. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais eminentes.  

3. As mulheres têm direito a especial proteção durante a gravidez e após o parto, tendo as mulheres 

trabalhadoras ainda direito a dispensa do trabalho por período adequado, sem perda da retribuição ou de 

quaisquer regalias.  

4. A lei regula a atribuição às mães e aos pais de direitos de dispensa de trabalho por período adequado, de 

acordo com os interesses da criança e as necessidades do agregado familiar”.  

 

O artigo 33º do Código do Trabalho, sobre parentalidade, aplicável ao setor público, por força do 

artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, na sua redação atual, refere o seguinte:  

“1 – A maternidade e a paternidade constituem valores sociais eminentes.  

2 – Os trabalhadores têm direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação 

em relação ao exercício da parentalidade”. 

 

 Assim, nos termos do disposto no artigo 24º do Código do Trabalho (aplicável pelo já citado artigo 

4.º, n.º 1 alínea c), sobre o direito à igualdade no acesso ao emprego: 

“1 - O trabalhador ou candidato a emprego tem direito a igualdade de oportunidades e de tratamento no que se 

refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção ou carreira profissionais e às condições de trabalho, não 

podendo ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em 

razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, identidade de género, estado civil, 
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situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, património genético, capacidade de 

trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, 

língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical, devendo o Estado promover a igualdade de 

acesso a tais direitos. 

2 - O direito referido no número anterior respeita, designadamente: 

a) A critérios de selecção e a condições de contratação, em qualquer sector de actividade e a todos os níveis 

hierárquicos; 

b) A acesso a todos os tipos de orientação, formação e reconversão profissionais de qualquer nível, incluindo a 

aquisição de experiência prática; 

c) A retribuição e outras prestações patrimoniais, promoção a todos os níveis hierárquicos e critérios para 

selecção de trabalhadores a despedir; 

d) A filiação ou participação em estruturas de representação colectiva, ou em qualquer outra organização cujos 

membros exercem uma determinada profissão, incluindo os benefícios por elas atribuídos.” 

 

IV – Decisão final de exclusão 

Após apreciação das alegações apresentadas pelo candidato, e considerando que a situação invocada 

constitui um direito legalmente protegido, o júri deliberou por unanimidade, admitir a candidatura de 

Daniela Alexandra Nogueira Santos, mantendo a decisão de exclusão da outra candidata constante 

da decisão da ata n.º 3, datada de 28 de agosto de 2019, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida. 

 

V – Fixação da data de realização dos métodos de seleção 

O júri deliberou ainda, fixar o dia 27 de agosto de 2020, para a realização da prova escrita de 

conhecimentos. A prova terá lugar no Edifício da Resinagem e os candidatos serão distribuídos em dois 

grupos, um da parte da manhã (das 10h00 às 12h00) e outro da parte da tarde (das 14h00 às 16h00), 

considerando a atual situação epidemiológica e os cuidados a ter no âmbito do COVID-19. 

 

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade. 

 

 

      (Presidente)                                                       (Vogal)                                                  (Vogal) 
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