








 

 
 

 

CALENDARIZAÇÃO E FASES DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

Datas Fases do procedimento de seleção 

De 07 a 11 de 

julho de 2022 

Os candidatos apresentam a sua candidatura com os documentos 

comprovativos da posse dos requisitos indicados nos critérios de seleção e 

desempate, de acordo com o ponto 8 do presente aviso de abertura. 

 

Até ao dia 

18/07/2022 

Divulgação em https://www.cm-lousada.pt/pages/1368: 

1. Lista dos candidatos admitidos e excluídos; 

2. Resultados da avaliação curricular; 

3. Lista dos candidatos para a entrevista por dia e hora  

 

Notificação aos candidatos excluídos na fase de admissão de candidaturas, 

para o e-mail identificado no formulário eletrónico de candidatura através do 

e-mail institucional recrutamento@cm-lousada.pt 

Dia 23 de julho 

de 2022 

Realização das entrevistas profissionais de seleção, entre as 09.30h e as 17.00h, 

no Edifício dos Paços do Concelho de Lousada, sita na Praça Dr. Francisco Sá 

Carneiro, 4620 – 695 Lousada. 

Por questões de celeridade e urgência do procedimento concursal e face ao 

previsível elevado número de candidatos, serão chamados, numa primeira 

fase, para a Entrevista Profissional de Seleção, apenas os candidatos graduados 

até ao 50º lugar na lista de ordenação da Avaliação Curricular. 

Os restantes candidatos, se necessário serão convocados posteriormente, de 

forma a integrarem a lista de reserva de recrutamento válida até ao final do 

ano letivo 2022/2023. 

 

Até ao dia 27 

de julho de 

2022 

Divulgação em https://www.cm-lousada.pt/pages/1368 da lista de ordenação 

final. 

 

Notificação aos candidatos da lista de ordenação final, para o e-mail 

identificado no formulário eletrónico de candidatura através do e-mail 

institucional recrutamento@cm-lousada.pt 

Até ao dia 12 

de agosto de 

2022 

Divulgação em https://www.cm-lousada.pt/pages/1368 da lista de candidatos 

que contém: 

1. Análise de eventuais reclamações 

2. Manutenção de exclusão 

3. Homologação da lista de ordenação final 

 

De 16 e 22 de 

agosto de 2022 

Os candidatos são notificados para integrar as vagas publicitadas e procedem 

à aceitação da colocação, através de e-mail enviado para 

recrutamento@cm-lousada.pt nos termos do n.º 2 do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 

212/2009, na sua atual redação.  

São excluídos os candidatos cuja comunicação de aceitação da colocação 

seja efetuada fora do prazo estipulado.  

Na ausência de aceitação dentro do prazo, procede-se à comunicação da 

colocação ao candidato que se encontre imediatamente posicionado na 

respetiva lista de ordenação. 

Apresentação dos horários disponíveis aos candidatos e informação dos 

documentos a apresentar. 

 

A partir de 23 

de agosto de 

2022 

Os candidatos integrados nas vagas publicitadas apresentam, pessoalmente, 

na Secção de Recursos Humanos, sita na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 4620 

– 695 Lousada, os seguintes documentos:  

a. Documento idóneo, legalmente reconhecido para o efeito das habilitações 

exigidas no ponto 6.2 do Aviso de Abertura, ou documento comprovativo das 
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habilitações correspondentes ao reconhecimento das habilitações estrangeiras 

previstas pela legislação portuguesa;  

b. Prova do cumprimento das leis de vacinação obrigatória;  

c. Declaração do próprio em que atesta a robustez física e de perfil psíquico 

para o exercício da função, sob compromisso de honra;  

d. Certidão do registo criminal que ateste a idoneidade para o exercício de 

funções que envolvam o contacto regular com menores;  

e. N.º de CC/BI, NIF, Seg. Social;  

f. Comprovativo de IBAN.  

Quando o contratado tiver exercido funções idênticas no ano escolar 

imediatamente anterior ou no próprio ano, na área do Município de Lousada, 

é dispensada a apresentação dos documentos das alíneas a) e b) do n.º 1 do 

artigo 9.º do DL n.º 212/2009 de 3/09, desde que constem do processo individual 

respetivo e não tenha decorrido prazo de interrupção superior a 180 dias úteis 

contado do último dia de abono do vencimento. 

A não apresentação ou apresentação fora do prazo, ou a apresentação de 

documentos inadequados, falsos ou inválidos determina como sem efeito a 

aceitação da colocação pelo trabalhador, comunicando-se, neste último 

caso, ao candidato que se encontre imediatamente posicionado na lista de 

ordenação, a sua colocação. 

 

 

 

 
 


