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Município de Leiria 

AVISO N.º 14/2015 

Oferta de Estágios Profissionais 

 

No âmbito do Programa Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), cujo regime foi aprovado pelo D.L. n.º 

166/2014, de 6 de novembro, regulamentado pelas Portarias n.º 254/2014, de 9 de dezembro, 256/2014, de 10 de 

dezembro, 265/2014, de 17 de dezembro, e nos termos do despacho n.º 1402/2015, publicitado no dia 11 de fevereiro 

de 2015 na II série do Diário da República, faz-se público que a Câmara Municipal de Leiria promove 4 estágios 

profissionais, conforme se indica: 

 

1. Destinatários: O PEPAL destina-se a jovens que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

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

b) Tenham até 29 anos de idade, inclusive, aferidos à data de início do estágio, ou 35 anos de idade, no caso de 
pessoas com deficiência e ou incapacidade; 

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

2. Número de estágios por licenciatura e local de realização: Os estágios serão realizados na Câmara Municipal de 

Leiria, abrangendo a área do concelho, sendo distribuídos conforme de seguida se indica: 

Número de 

Lugares 

Licenciaturas exigidas Unidade Orgânica 

1 Licenciatura em Contabilidade Divisão Financeira 

1 Licenciaturas em História ou História da Arte ou 

Arqueologia 

Divisão de Ação Cultural, Museus e Turismo 

1 Licenciatura em Educação Social Divisão de Desenvolvimento Social 

1 Licenciatura em Psicologia Criminal Divisão de Desenvolvimento Social 

 

3. Planos de Estágio: Os estágios serão desenvolvidos tendo em conta os seguintes planos de estágio: 

• Licenciatura em Contabilidade 

- Integração do estagiário na estrutura orgânica do Município e na Divisão Financeira; 
- Tomar conhecimento dos instrumentos de planeamento aplicáveis à execução das políticas municipais; 
- Conhecer os processos administrativos e os circuitos de informação administrativa e financeira; 
- Conhecer os instrumentos de gestão aplicáveis aos diferentes vetores da atividade autárquica; 
- Aplicação dos princípios e regras contabilísticas do POCAL. 

• Licenciatura em História ou História da Arte ou Arqueologia 

- Integração e conhecimento da estrutura orgânica da entidade de acolhimento;  
- Apoio em ações de preservação, valorização, formação e divulgação na área do património cultural;  
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- Desenvolvimento da Carta Dinâmica de Património;  
- Desenvolvimento do inventário de património móvel do Museu de Leiria;  
- Levantamento e proposta de sistematização bibliográfica e documental de trabalhos académicos. 

• Licenciatura em Educação Social 

- Integração do estagiário na estrutura orgânica do Município, na Divisão de Desenvolvimento Social e na equipa 
técnica; 
- Compilação de dados, organização de processos e elaboração de relatórios dos programas e projetos implementados 
pela Divisão de Desenvolvimento Social; 
- Apoio à operacionalização do programa de desenvolvimento de competências pessoais e familiares, junto das 
famílias residentes em bairros sociais e de trabalhadores(as) da Câmara Municipal; 
- Prestar apoio de natureza individual ou coletiva que se relacionem com problemas diagnosticados nos bairros sociais. 

• Psicologia Criminal 

- Integração do estagiário na equipa multidisciplinar que compõe a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Leiria - CPCJL; 
- Acompanhamento de processos de promoção e proteção; 
- Participação nas reuniões da CPCJL (Comissão restrita e comissão alargada). 
 

4. Duração dos estágios: 12 meses, não prorrogáveis. 

 

5. Métodos de Seleção: Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Individual (EI), valoradas numa escala de 0 a 20 valores. 

A não comparência dos candidatos à aplicação dos métodos de seleção que exijam a sua presença, determina a sua 

exclusão do procedimento. 

5.1. Na avaliação curricular (AC) serão considerados os fatores, ponderações e fórmula de avaliação seguintes: 

Habilitação académica (HA) 

Classificação final obtida (CF) 

Média obtida no 12.º ano ou equivalente (M) 

Formação profissional (FP)  

Experiência profissional (EP) 

AC = (2HA+CF+M+FP+EP)/6 

5.2. Na entrevista individual (EI), que deverá ser conduzida de modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma 

objetiva e sistemática, as aptidões pessoais e profissionais dos candidatos para o exercício de funções, serão 

considerados os parâmetros, ponderações e fórmula de avaliação seguintes: 

Conhecimentos do conteúdo funcional objeto do estágio (A) 

Motivação (B) 

Defesa do “curriculum vitae” (C) 

Capacidade de comunicação e expressão oral (D) 

 EI = (A+B+C+D)/4 



 

Município de Leiria                

 Câmara Municipal 
     Unid ad e d e Recursos  Humanos  

 
 

 
• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 • 

• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt • 

A avaliação de cada um dos parâmetros de avaliação resultará da média aritmética, arredondada por excesso ou por 

defeito, das classificações atribuídas individualmente por cada elemento do júri. 

5.3. A avaliação final (AF) dos candidatos será efetuada tendo em conta a fórmula seguinte: 

Avaliação final (AF) 

Avaliação curricular (AC) 

Entrevista individual (EI) 

AF= (AC+EI)/2 

A ordenação final será efetuada de acordo com a avaliação final obtida, sem arredondamentos, sendo que, em caso de 

se verificar igualdade de classificação entre dois ou mais candidatos, deverão ser observados na ordenação dos 

mesmos os seguintes critérios de preferência: 

1. º Candidatos com deficiência; 

2. º Candidatos residentes na área do município; 

3. º Candidatos que detenham habilitação académica de grau superior; 

4. º Candidatos que detenham nota superior na classificação final da licenciatura; 

5. º Candidatos que detenham nota superior na média do 12.º ano ou equivalente; 

6. º Candidatos que detenham maior pontuação no critério formação profissional. 

6. Oferece-se: 

• Bolsa de estágio mensal, no montante de 1,65 vezes o valor correspondente ao indexante dos apoios sociais 

(IAS); 

• Subsídio diário de refeição (de montante equivalente ao fixado para os trabalhadores da Administração Públi-

ca, cujo montante atual é de € 4,27); 

• Seguro. 

 

7. Prazo para formalização das candidaturas: 10 dias úteis, contados da data da publicação deste aviso no sítio da 

Internet do Município de Leiria, em www.cm-leiria.pt.  

 

8. Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas obrigatoriamente em suporte de papel, 

utilizado o formulário de candidatura que se encontra disponível no sítio da Internet do Município de Leiria, em 

www.cm-leiria.pt, e no Portal Autárquico, não sendo admissível a formalização de candidaturas ou o envio de 

documentos por correio eletrónico. 

As candidaturas deverão ser instruídas com os documentos necessários à comprovação da titularidade dos requisitos 

previstos, devendo os candidatos apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia do documento de identificação (BI/cartão de cidadão/passaporte); 
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b) Cópia do documento de identificação fiscal (NIF), no caso de não ser portador de cartão de cidadão; 

c) Cópia de documento comprovativo de morada (carta de condução ou outro); 

d) Declaração da Segurança Social da qual conste o registo de remunerações do candidato (ou a não existência 
das mesmas), com indicação do código da atividade a que respeitam as remunerações, caso existam; 

e) Cópia de comprovativo da incapacidade igual ou superior a 60% (se aplicável); 

f) Cópia do certificado de habilitações onde conste a respetiva classificação da licenciatura; 

g) Cópia do certificado de 12.º ano ou equivalente, onde conste a respetiva classificação; 

h) Cópia do certificado de Mestrado ou Doutoramento (se aplicável); 

i) Cópia dos certificados de formação profissional (se aplicável); 

j) Curriculum Vitae. 
 
A não comprovação dos requisitos pelos candidatos até à data limite fixada para a apresentação de candidaturas 

determina a exclusão do procedimento. 

 

9. Envio das candidaturas: O requerimento e os documentos que o devam acompanhar poderão ser entregues 

pessoalmente no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal de Leiria, ou remetidos por correio registado e 

com aviso de receção, para: Câmara Municipal de Leiria, Largo da República, 2414–006 Leiria, em ambos os casos, até 

à data limite indicada para a apresentação de candidaturas. 

 

10. Informações complementares: Para informações complementares, deverão os interessados dirigir-se à Unidade de 

Recursos Humanos desta Câmara Municipal, em qualquer dia útil, das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 16 horas e 

30 minutos. 

 

Leiria, 04 de março de 2015 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Raul Castro 

 

 

 

 

 

 

 


