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PRESID~NCIA DO GOVER NO REGIONAL E
SECRETARIA REGIONAL DO PLANO

'Despacho Conjunto

ingresso e acesso do quadro de Pessoal da Direc
C;ao Regional de Portos, anexo a este despacho.
Funchal, 4 de Fevereiro de 1988. - Pel'O Pre
s:dente do Governo, 0 Secretario Regional dos As
suntos Sociais, Manuel Jorge Bazenga Marques. 
Secretario Regional do Plano, Miguel Jose Luis
de Sousa.

o

Aprova 0 «Hegulamento dos concursos de provimento
para os lugans de acesso as carreiras naG horizontais
<las quadros de pessoa,1 da 'Secretaria Regional do
Plano».

PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL
E SEORETA'RIA REGIONAL DO PLANO

Despa.cho Conjunto

REGULAMENTO DOS CONCURSOS PARA LUGA
RES DE INGRESSO E ACESSO DO OUADRO DE
PESSOAL DA DIRECCti.O REGIONAL DE PORTOS
CAPITULO I

Disposic;:6es Gerais
Art.o 1.°
(Ambito de aplicac;ao)

Considerando que 0 Decreto Regulamentar
Regional n.O 10/82/M de 2 de junho e a Resolu
C;ao do Governo Regional n.O 1107/82, de 16 de
Dezembro estabelecem a obrigatoriedade de con
curso para 0 provimento dos lugares de acesso
dos quadros de pessoal do Governo Regional;
Ccnsideranao que importa assim disciplinar
a tramitaC;3o dos referidos concursos;
Considerando que, 0 Despacho Conjunto do
Presidente do Governo Regional e do Secretario
Regional do Plano que aprovou 0 «Hegulamento
dos concursos de provimento para os lugares de
acesso as carreiras nao horizontais dos quadros
de pessoal da Secretaria Regional do Plano» nao
ap'icavel as carreiras especificas da DirecC;ao
Regional de Portas.

e

e

Nestes termos
aprovado, ao abrigo do dis
posta na al[nea b) do n.O 1 do artigo 18.0 do Decre
to Legis!ativo Regional n.O 5/83/M, de 20 de Ju
Iho, 0 Regulamento dos concursos para lugares de

1 0 presente regulamento aplica-se aos
concursos para lugares de ingresso e acesso rela
tivas as carreiras especfficas da DirecC;80 Regio
nal de Portos.
2 Nao esta condicionada a realizaC;80 do
concurso a progressao Ilas carreiras horizontais, de
acordo com 0 artigo 21.° do Decreto-Lei n.o 171/82,
de 10 de Maio, aplicado
AdministraC;80 Regional
Aut6noma pelo Decreto Legislativo Regional n.O
5/83/f'v1, de 20 de Junho e com os n.os 3 e 4 do
artigo 15.° do Decreta-Lei n.o 248/85, de 15 de
Julho.

a

CAPITULO II

Conteudos funcionais das carreira.s e das cate'go
riE:ls nao insertas em ca-rreiras
SECCAo I

Art.o 2.°
(ConteUdo'5 fUincionais)

1 - Os conteudos funcionais das diversas ca
tegorias de cad a carreira e das categorias nao in
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sertas em carreiras, previstas no quadro de pes
soal da Direc<;ao Regional de Portos, sao os que
se definem genericamente nos artigos seguintes.
2 - As diferentes categorias insertas numa
carreira corresponde urna diferente complexidade
e autonomia do respective contelido funcionai, au
mentando aquelas medida que se ascer.de na as
cala hierarquica.

a

ArLO 3.0
(PessQal tecnico-p'fofissionel)

Compete genericamente a cada uma das car
reiras do grupo de pessoal Tecnico-Profissional:
a) Topografo - Executa traJalhos de lavants
mentos topogrMicos e hidrograficas, tendo em vis
ta a e!abora<;ao de plantas, pianos, cartas e mapas
que se destinam elabora<;ao de orient3<;ao de tra
balhos de engenharia ou outros fins; regula e can
serva os aparelhos utilizados; procede a calculos
sobre elementos colhidos no campo, procede a im
planta<;ao no terreno de pontos de referencia para
determinadas constru90es e elabora relatorios dss
opera<;oes efectuadas;

a

b) Desenhador Cart6grafo - Executa perfis de
altimetria, graficos e outros trabalhos de desenho
relacionados com mapas, cartas e pianos gaogra
ficas, oceanogrMicos ou outros;
c) Fiscal Tecnico de obras e Apetrechamento
Portuario - Fiscaliza e orienta, sob a orientar;:ao
de engenheiros, 3 execu<;ao ou repara<;ao de obras,
a fim de que as especificar;:oes tecnicas e caracte
risticas dos materiais a aplicar sejam respeitadas;
executa outros traba'hos similares;
d) Tecnico Auxiliar Oficinal - Coopera com os
dirigentes das oficinas de sec90es correspon::Jentes
sua especialidade na arganiza<;ao e execu<;ao dos
trabalhos, tendo em vista 0 aumento da produtivi
dade e a seguran<;a contra acidentes: executa tra
balhos administrativos relacionados com a sua acti
vidade;

a

Efectuam a
e) Recepcionista de material recep<;:ao de todos os materiais e aparelhagem oi
versa; procedem ao controle quantitativo e qualita
tivo do material e das respectivas guias de remes
sa. Emitem boletins de recepr;:ao e contabilizam
as requisi<;:oes ao fornecedor.
Art. o 4. 0
(Pessoal de explor~ao terrestre)

Compete genericamente a cada uma das car
reiras do grupo de pessoal de Explora<;ao Terrestre:
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a) Adjunto de [xp!ora~50 - Dirige, preve e
controla, sob orlenta980 superior, todas os traba
Ihos portuarios de explorac;ao terrestre, supervi
sionando 0 traba'ho dos funcionarios ou agentes
ern servi<;:o no cais; coodena e planifica a atraca
<;:ao de navios e os !ocnis de armazenamento das
cargas; coordena e planifica a distribui<;:8o e util:
zavao do equipamento portuario; atenda os uten
tes do porto; fiscaliza e faz cumprir 0 regularncn
to do cais, bern como as normas de seguran9a,
nas operac;oes de carga e descarga aas mercado
rias; e!abora mapas diarios do trabalho realizado,
indices de produtvidade e graficos das v,has ope
ra<;5es efectuadas no cais;
b) Agente de Expioragao - Colabora corn 0
adjunto de explora<;ao na direcyao e coordenaC(ao
dos trabalhos portuarios; executa, sob orienta<;ao
e instruC(oes do superior hierarquico, trabalhos de
Explora<;:ao do porto, nomeadamente 0 recebimen·
to e entrega de mercadorias, a sua aplica<;ao pe
los admizenagem, tendo em atenC(ao 0 tipo e a sua
seguran<;a; aplica as taxas dos serviC(os presta
dos, de acordo com 0 regulamento de tarifas, e
fo:-nece os elementos para a sua ap!:ca<;ao palos
administrativos; executa servi<;os de natureza adm!
nistrativa incluindo processamento e arquivo, rela
cionados com as suas fun<;:oes;
c) Auxiliar de Explor8C(ao - Coadjuva a actlvi·
dade dos agentes de explora<;ao, sob a orionta9ao
destes; exerce funC(oes de vigilancia dos armazens
e recintos portuarios;
d) Fiel de Depesi to de Abastecimento - Pro
cede recep<;ao dos materiais entradcs no deposi
to, referencia-os, regista-os e contro!a a existencia
de stocks, responsabilizando-se por todos os bens
sua guarda; preenche fichas de exis
confiados
tencla em deposito e elabora requisi<;:oes de re
messa; pracede a conservac;;ao dos materiClis ai
rnazenados:

a

a

e) Fiel Auxiliar de Deposito de Abastecimento
Colabora com as fieis de deposito de abasto
cimento e com os recepcionistas de materiais no
exercicio dss suss fun<;oes e substitui-os na ausen
cia destes;
f) Manobradores de Guindastes - Trabaiha,
normalmente, com gUindastes electricos cle porti
co, podendo tambem trabalhar com automoveis,
devendo faze-Io em condi<;oes de seguran<;a para
os gUindastes e para as cargas que movimentam
e tendo em atenc;:ao obter os melhores Indices de
produtividade; ze'a pela conservagaa, lubrif:cagao
e limpeza do gUindaste que manobra e executa pe·
quenas reparac;6es; quando termina 0 trabalho, dei
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xa 0 gUindaste devidamente arrumado e em condi
90es de seguran9a; preenche fichas diarias e faz
participaQoes de anomalias que se veriLquem du
rante 0 fUilcionarnento do gUindaste, aprosentan
do-as ao superior hierarquico;
g) M:::nobradoi' de Motorizados de TrMego 
Conduz e i;-CilCJ,O todos as vefcuios motorizados
dos partos, devendo faze-Io em condi90es de se
guranc;a para as veiculos e para as cargas que
rnovimentam e tendo em atenyao obter as melho
res indices de produtividade; cuida da manuten
92.0, conservac;:50, Iubdicac;:ao e lirnpeza do veicu
10 que conduz, podendo executar pequenas repara
c;:oes; preonche fichas diarias e faz participar;:6cs
de anomalias que se verifiquem durante a periodo
de trabalho, ap,"esentando-as ao superior hierar
quico.
Art.o 5.°
(Pesscal deexp'lor~o maritima)

Compete genei'icamente a cada L:ma das car
reiras do grupo de pessoal de explorac;:ao mariti
ma:
a) Maquinista Maritima Conduz, conserva
e repara as motores mari-Lmos principais e auxi
liares e toda a aparelhagem diversa existente nas
embarca:;:6es, senda responsavel pe'o seu born
funcionamento; observa press5es e teillperaturas
aos motores, quando em fUllcionamonto; detecta
e procura reparar avarias na aparelhagem meca
nica e el6ctrica; zein pala existencia a bordo de
combustiveis, lubrificantes 0 outros materiais ne
cessarios ao funcionamento e manutengao de todo
a equipamento da ernbarcac;:ao;
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mente Ihe sejam determinadas; deve conservar e
manter operacional a equipamento utilizado no
rnergulho;
d) Marinheiro - Executa divc,sas tarefas ne
cessarias
ccnduc;ao, conserv2gao, iimpaza, e pin
tm3 da emoarcaC;30 ande presta sorviC;:o; pode ser
de:signado, sogundo 0 tipo de tarafes d0 que e in·
cumbido au 0 tipo de embarca980 em que presta
servigo, par timoneiro, marinheiro de conves, otc ...

a

Art.o 6.°
(PessOial auxi!ilar)

Compete genericamente a cad a uma das car
reiras do grupo de Pessoal Auxi!iar:
a) Portageiro Proibe a entrada nos recin
tos portuarios de pessoas au viaturas nao autori
zadas, anota 0 movimento de pessoas e veiculos
e recebe as importanc!as das entradas, quando de
vidas; regista a nCtmero de biihetes, quando emi
tidos, e canfere as importancias recebidas; abre
e tecna as cancolas de acesso aos recintos;
b) Guarda Portuario - Vigia as recintos portua
rios para protecg30 contra roubos, rupturas de
condutas de agua, riscas de incendio au outras ano
malias; proibo a entrada de pessoas nao autoriza
das e anota a movimento de pessoas, veiculos au
mercadorias e, se necessaria, revista-os a saida
dos recintas.
Art.o 7.°
(Pessoal operario)

Compete genericamente a cada uma das ca
tegorias do Pessoal Operario:

b) Mestre de TrMego Local - Executa as ope
rac;:oes superiormente detorminadas, conduzindo a
casa das maqui
embarcaG30 e dando instrw;oes
nas; responsabiiiza-se pela seguranga e rentabiii
dade das operagoes da embarca9ao que dirige, 110
meadamente operac;:6es de salvamento e atraca<;:30
de navios; providencia para que a embarcaC;30
quecomanda esteja equipada com pessoal neces
saria e que as seus mecanismos estejam em born
estado de conservac;:ao e funcionamento; determi
na a limpeza e a pintura das partes necessitadas;
mantem a disciplina a bordo; elabora relat6rios e
participa superiormente as anomalias que verifi·
que durante as operag6es; preenche boletins de
servic;:o para efeitos de taxac;:ao; mantem actual i
zada a documentagao de bordo;

Repara e faz n manuten<;2.o de motociclos e
velocipedes com motor auxiliar, e exerce fungoes
similares;

Mergulha para recuperar
c) Mergulhador e transportal' para fora de agua objectos cardos au
efectua outros trabalhos subaquclilcos que superior-

d) Serralheiro Mecanico - Corta e trabalha 0
metal, ajusta e manta pec;:as para a fabricac;:ao ou
reparagao de maquinas au conjuntos mecanicos

a

a) Electricista - Execugao de tarefas de ins
talac;:ao, conservagao e reparaQ80 de circuitos e
aparelhagens e!ectr:cas;
b) Pedreiro - Construc;:ao e reparagDo de edi
ficios e outras obras em pedra, argamassa e ma
teriais afins; levantam e revestem macigos de al
venaria, pedra au tijolo;
c) Meci:'tnico - Examina, desmonta e substitui
pe9as mecanicas defeituosas, regula motores,
freios mecanismos de direcg30 e outras pegas de
veiculos a motor.

I S~RIE -
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e hidraulicos, utilizando ferramentas manuais ou
nlsqui nas-ferramentas;

2 - Sao requisitos gerais de provimento nos
concursos de acesso:

e) Serralheiro - Execugao, reparagao e con
serv3c;ao de estruturas metalicas, peps e equipa
mento metalico;

a) - Permanencia de um minima de tres anes
na categoria imediatamente inferior;

f) Carpinteiro cia Construg30 Civil - Execu
tar, montar, transformar e reparar estruturas e ou
tras obras de madeira au produtos afins, uti!izan
do ferramentas manuais e mecanicas para calar,
furar aparafusa;', pregar, lixar e realizar outras ope
ragoes afins;

Bam.

g) Carpinteiro ['-Java I (Calafate) Executam
trabalhos de carpintaria em embarcagoes e proce
dem a calafetagem das juntas das madeiras. Cons
troem pequenas embarcag6es em madeira;

h) Pintores - Preparam superficies a pintar,
aplicando-Ihes camadas de tinta ou outros produ
tos simi lares, a fim de as proteger e decorar, uti
lizando equipamentos e ferramentas adequadas; ve
las pel a conservagao do seu equipamento.
Art.o 8.°
(Requisitos de provimenrto)

A admissao dos candidatos aos concursos fi
cara condicionada a posse dos requisitos gerais
ou especiais exigivois para 0 ingresso e acesso
nas carreiras, que os candidatos deverao satisb
zer ate 0 encerramento da recepgao das candida
turas.
Art.o 9.°
(Requisi.tos gerais de provimenrto)

1 - Sao requisitos gerais de prcvimento nos
concursos de ingresso:
a) -

Ter nacionaiidade portuguesa;

b) - Ter 18 anos ccmpletos a data do oncer
ramento do prazo da candidatura;

b)

Classificagao de serviGo nae inferior a

3 - Caso nao tenha sido atribuida classifica
gao do servigo nos uitimos tres anos, poderc:~ a
mesma ser suprida por adequada ponderagao do
curriculum profissional.
SECCAO II
Requlsitos de p,rovimenrto

Art.o 10.°
(Requisitos especials)

Sao requisitos especiais de ptOvimento relati
vamente a cada uma das categorias previstas nos
quadros de pessoal da Direc;:;ao Regional de Por
tos abrangidos pelo presente reguiamento, os es
tabelecidos na Lei Geral, na respectiva Lei Orgl:\
nica e dos Decretos Leis n.O 247/79 de 25 de Ju
Iho e 110-B/80 de 10 de Maio legislagao comple
mentar ou subsequente.
Art.o 11.°

Poderao ser opositores aos concursos de
acesso os candidatos que, independente do qua
dro, servigo OU organismo onde estejam providos,
desempenhem tarefas com afinidade funcional as
do lugar a prover, a comprovar por deciara9~o
do servigo de origem, considerando-se existir afi
nidade profissional entre as seguintes carreiras.
- Pessoal auxiliar e operario e guardas portuarios.

Portageiros

c) - Passuir as habilitagoes literarias e as
qualificagoes profissionais lega'mente exigiveis pa
ra 0 desempenho do cargo a data do encerramento
do prazo;

Validade e regime geral de tramitalfao

d) - Ter cumprido as leis de recrutamento mi
litar no caso de se tratar de candidatos do sexo
masculino;

,Dos concursos

e) - Nao estar inibido do exercicio de fungoes
publicas ou interdito para 0 desempenho das fun
goes a que se candidata;
f) - Possuir robustez ffsica necessaria e nao
possuir qualquer doenga infecto-contagiosa e ter
cumprido as leis da vacinagao obrigat6ria.

CAPfTULO III

dos concursos

Art.o 12.°
(Natureza dos concursos)

Os concursos para preenchimento dos luga·
res dos quadros de pessoal da Direcgao Regional
de Portos indicados no artigo 1.°, revestem a na
tureza de concursos de provimento.
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Art.o 13.°
(Autori2l~ao

J!ara abertura dos concursos

Os concursos sao abertos por Despacho do
Secretario Regional do Plano.

Art.o 14.

c) 0 prazo de vaiidade do concurso au 0 nu
mero de vagas para que a mesma e aberta;

dJ A descric;:ao surnc':ria do conteudo funcional
lICS

e) A localidade, vencimento e Qutras condi
goes de traba!ho;

0

(Prazo de valldade)

1 chimento:

as

concursos ser50 abertos para preen

a) Das vagas existentes

lugares a preencher;

a

data da sua aber

tura;
b) Das mesmas vagas e das que venham a ve
rificar-se durante um lapso de tempo nao superior
a 2 anos, contados a partir daqueb data.

2 - A opc;:ao prevista no numero anterior se
ra feita pela entidade cornpetente para autorizar
a abertura de concurso e constara obr:gatoriamen
te do respectivo aviso.
SEOCAO II

-F) Os requisitos gerais e especiais de admis
sao;

g} A natureza do concurso, as metodos de
selecc;:ao a utilizar e, no caso de haver prostaC;:3o
de provas, a enurilE:rac;:50 das mesmas ou a indi
ca<;:aa no Joma! Oficia! ande se encontra 0 res
pectivo programs;
h} A forma e a prazo para a apresentac;:ao das
candidaturas, os elementos que devem constar
clos respectivos requerirnentos e a enumerac;:ao
dos dacumentos que devem acompanha-Io e se
jam indispensaveis para a aprecia<;:ao do merito
dos candidatos ou para a respectiva classifica9 aa
ou graduac;:ao e, bem assim, os documentos cuja
apresentac;:ao inicia! seja dispensada;

Publicidade dos concursos

Art.o 15.°
(Formas de

publicita~ao)

1 A abertura dos concursos de ingresso
e de acesso sera obrigatoriamente tornada publica
mediante aviso inserto no ,Jorna! Oficiai e, sempre
que possivel atraves de anuncias publicados nos
6rga03 de comunic;:ao social.
2 Exceptua-se do disposto no numero an
terior a publicitac;:ao da abertura dos concursos
de acesso relativos a quadros circulares, que se
ra feita mediante publicar,:80 em ordern de SOl'·
vic;:o, afixado em local ou lacais a que tenham aces
so todos os funcionarios interessados, e comuni
cada, por oficia registEldo com aviso do recepg30,
aos que estejam em condic;oes de admissao a
concurso e se encontram a exercer func;:oes nou
tros Organismos e Servir,:os.

Art.o 16.°

i) A entidade, com 0 respectivo enderec;:o,
qual deve ser apresentada a candidatura;
j)

t-.

a

constituic;ao do juri;

!) A indicag2io do regularnento do concurso;

mJ Quaisquer outras indica.-;:oes julgadas ne
cessarias para rnelhor esc!arecimento dos interes
sados.
SECCAO III
Formali~o

des cand,daturas

Art. o 17.°
formas e prazos para apresenta9iio decandldaturas

1 Os requerimentos de admissao a con
curso podem ser entregues pessoalmente ou re
metidos pelo corre\o, com aviso de recepc;:ao.
2 - 0 prazo para requerer a admissao a con
curso
de 30 dias, a contar da data da publicac;:ao
do aviso de abertura no Jomal Oficial.

e

Conteiido do aviso de abertur,9 rlos concursos

Dos avisos de abertura dos concursos devern
constar as seguintes elementos:
a) 0 despacho de autorizac;:ao de abertura do
concurso;
b) A categoria, 0 servic;:o au serviC;:os a que
o mesmo se refere e a especificac;:ao das vagas
a preencher;

3 - Consideram-se entregues dentro do pra
zo os requerimentos cujo aviso de recepc;:ao te
nha sido expedido 24 horas antes do termo fixa
do no numero anterior.
4 - Em situac;:ao de forc;:a maior que inviabi
lize 0 cumprimento dos prazos referidos nos nu
meros anteriores aqueles prazos serao prorroga
dos atraves de aviso a publicar no Jornal Oficial
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e mediante divulgagao ern 6rgaos de comunica
gao social por despacho da entidade que tiver
autor:zado a abertura do concurso.

5 - Nos casos de entrega pessoal do reque
rimento de admissao, 0 funcionario ou agente com
petente a quem tiver sido apresentado passara
recibo datado e assinado, sob pena de incorrer
em responsabilidade disciplinar se assim nao pro
ceder.
6 - Os requerlmentos devem ser acompanha
dos dos documentos cuja apresentagao inicial seja
obrigat6ria, conforme 0 dispODtO na alfnea h) do
n.O 1 do artigo anterior.

4 Os requerimentos da admissao ao con
curso em que seja dispensada a apresentagao de
documentos estao sujeitos a Imposto de Selo nos
termos estabelecidos na respectiva tabela geral.

Art.O 19.°
Document~ao

as requerimentos de admissao a con
curso serao feitos em papel azul de 25 linhas e
deles constarao:
a) Identificagao completa (nome, filiagao, na
turalidade, data de nascimento, numero e data
do Bilhete de Identidade e servigo e identificagao
que 0 emitiu, residencia, c6digo postal e numero
de telefone;
b) Habilitagoes literarias e classificac;:ao fi
nal do curso ou cursos concluidos;
c) Habilitagoes profissionais de interesse para
o lugar a prover (especializagoes, estagios, sem:
narios, acgoes de formagao, cursos de p6s-gradua
gao e outros);
d) Experiencia profissional, com indicagao das
fungoes com mais interesse para 0 Jugar a que
se candidata e mengao expressa, tratando-se de
individuos ja vinculados a fungao publica, da ca
tegoria, servigo a que pertence, natureza do vin
culo e antiguidade na actual categoria, na carrei
rtl e na fungao publica;
e) Quaisquer outros elementos que os candi
datos entendam dever apresentar por serem rele
vantes para a apreciag80 do seu merito.
2 - A faltade dec!aragoes exigidas pelo nu
mero um, bem como a nao apresentagao dos do
cumentos que obrigatoriamente devem instruir 0
requerimento de admissao, implicam a exclusao
da !ista de concorrentes.

3 -

As falsas declaragoes prestadas pelos
candidatos serao punidos nos termos da lei penal.

a apresentar pelos candidatos

as requerimentos de adm:ssao a con
curso de individuos nao vinculados a fung§o pu
blica deverao ser acompanhados, em principio, da
seguinte documentagao:
a) Certidao do registo de nascimento;
b) Bilhete de Identidade ou publica-forma;

Art.o 18.°
Elementos a constar dos ~equerimentos de admissao
a concurso
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c) Certificado de registo criminal;
d) Prova de nao sofrer dedoenga contagiosa
e possuir a robustez necessaria para 0 exe:'cicio
do cargo, feita por meio de atestado do delegado
ou subdelegado de saude a area de residencia do
interessado;
e) Certificado de aus€mcia de tuberculose eva
lutiva 3 resultado da pi'Ova tubercu'inica ou vaci
nat;ao BGG, passado pOl' dispensario oficial anti
tuberculose;
f) Documento comprovativo do curnprimento
da Lei do Servigo Militar no caso de candidatos
do sexo masculino;
g) Documento comprovativo das habilit3goes
literarias e/ou qualificagoes profissionais exigidas
no aviso de abertura do concurso;
h) Curriculum Vitae detalhado.
2 - A documentag80 a apresentar pelos can
didatos vincu!ados a fungao publica constara do
aviso de abertura do respectivo concurso.

3 - as documentos referidos nos numeros
anteriores poderao ser dispensados de apresenta
gao in:cial, na sua globali,dade ou parcialmente, de
acordo com 0 estabelecimento no aviso de abertu
ra do concurso enos termos do n.O 3 do artigo
7. do Decreto Regu!amentar Regional n. 29/83/rll1,
de 26 de Novembro.
O

0

SEOCAO'IV
Dos juris

Art. o 20. 0

1 - 0 Juri sera responsavel por todas as ope
ragoes de recrutamento e selecgao (3 devenS ser
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a

constituido antoriormento
publicElli2,O GO Q'/isa
de abertura do concurso por Despacho ua 80cm,
tario da Tutela.

cais a que tanham acesso os funcionarios interes
sadas, nos casas de: concurso de pravimento para
iugares de acesso em quadros circulares.

2 - 0 juri sera constituido por urn ptesiden
te, que sera sempre um func:onario remunerado
por leira igual au superiror
letra E, e por 2 ou
4 vogais de categoria naG inr8,"ior
do lugar n
prover.

3 - Ern casas devidamente fundamentados e
8ceites pe'a entidade que tiver autcrizado a aber
tura do concurso, 0 perfodo previsto no n.o 1 deste
Qrtioo poden~ ser prorrogado par igual periodo.

a

a

3 Peio Despacno referido no n.O 1 SetaO
iguaimentG designadas 2 vogais supJentes, que
substituirao as efectivos nos seus impeoimentos.

4 - 0 presiden',8 do juri sera suostitufdo, new
suas faltas au impJoimentos, poio vogal efectivo

Art.o 21.°
FuncionalTl!fmto do jUri

'I 0 juri s6 padera funcionar quanJo 8sti
vercm presentes todos as mcmbros au respectivos
substitutos, devendo as de!iber2Qoes ser tor:ladaD
per maioria.

2 Das reuni6es do jLlri Se,aD iavradas
aetas, das quais constarcia os fundamentos das de
liberaQues tomadns.

3 - As actas sao confidencic::s, devendo Sf(
presentes, Gill caso de rccurso, b er:tidade quo
sobre cle tsnha de decidir.
4 - 0 jUj-i sera secretariado peio vega! que
a presidente designar.
5 - 0 juri pod era recorrer a entidades estra
nhas patel a elaboraQ30 e correcgi.\o das provas de
conhecimento, quando as houvei-, au para a prepa
l"ayao e aplicaQ30 de cxames de natureza psico!6
gics ou entrevista.
SECiCAO V
Da admissao e exclusao dos candfdatos

Art.o 22.°
Lista provis6ria

1 - Enccrrado a prazo da ndmiss§o aas carl
didaturas, 0 juri elabarara, no prazo maximo de
30 dias, a lista provis6ria, ordenada aifabeticamen
te, dos candidatos admitiacs e exclufdos ao con
curso, com indicag30 dos motivos de exciusao, bem
como das deficiencias de instruQao que porventu
ra afectem 0 processo de algum candidate.

2 - A referida listel sera remetida para pubJi
caQao no Jorn~1 Oficia!, ou aflxada no 10c(11 ou 10

4, - Os interesseldos poaerfio, no prazo de 10
c:lJas, a contar da data da pub\ic8Qao au da aTlxa
gao da lista p.-ovisoria, corrig!r deficiencias de
inst~'u9ao.

:3 - Os candidatos exc!ufdos poderao, no pra
zo de 10 dias, cantaclos a partir da masma data in
terpor recurso com caracter suspensivo perante
a Secretario Regional a Plano, senda igualmente
de 10 dias 0 prazo para ser proferida decisao so
bre tal recurso.
Art.o 23.°
Lista definitiva

1 -

Corrigidas as deficiencias de instruQao

c decididos os recursos, havendo-os, sera enviada
para publicagao no Jamal Oficial, no p,aza maxi
mo de 30 di8S, a lista dsfi:1itiva dos candidatos
2dmitidos J concurso, ordeoada alfabeticamente,
au deciai-aQao convertendo a !lsta provis6ria em de
fnitiva.
2 - Com a public8930 da lista definitiva sera
divulgaclo a loca', a data e a horario da prestm;ao
de provas se a elas houver lugar, ou se tal nao
for passive!, as processos previstos de divulgaC;30
daqueles elementos au da convocagao dos candi
datos.
Art.o 24.°
Homologayaoe pubUaalfao

1 - Ap6s a classificagao e ordenagao dos can
didatos, 0 juri elaborara acta esc rita das opera
goes de graduac;;ao e ordenac;;ao, a qual sera ho
mologada palo Secretario Regional do Piano, no
prazo maximo de dez dias contados a partir da
sua elaboraQao.

2 - Homologada a acta, a lista de classifica
Qao dos candidatos sera enviada para publicac;;ao
no Jamal Oficial no prazo de 15 dias, contados a
partirda data da homologac;;ao.
3 - Quando se trata de concurso para cate
gorias de carreiras com dotac;;ao global. a lista
de candidatos depois de homologada sera afixa
da em local ou locais a que tenham aeesso todos
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os funcionarios interessados, nao necessitando de
se, publicada no jo:"nal Oficia!.
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abranoidos pelo presente regulamento serao uti
lizados os seguintes metodos de selecyao, isolada
complementarmente:

At. O 25. 0
a) Provas de conhecirnentos;
'Recursos

1 - Os concorre'ntes poderao interpor recur
so, sempre que hajl] preterigao de formalidades.

2 - 0 recurso sera interposto polo Secreta
rio Regional do Piano no prazode 10 dias, a contar
da public8<;:ao da iista refei'ida no artigo prece
dente.
2 -

A decisao do recurso interposto devera
S8r proferida no praza maximo de 10 dias, a contar
da data da sua entrada na Direc9ao Regional de

b) Avaiiagao curricular.

2 - Qualquer dos metodos mencionados no
numero anterior podera ser complementado por
entrevista au exame psicol6gico.
Art. o 29. 0
Obje'ctivos dos metodos de

sele!c~o

1 - Os metodos de selecgao enumerados no
C1rtigo precedente visam as seguintes objectos:

Portos.

4 -

0 recurso tera efeito suspensivo.

5 - As decis6es que neguem prcvimento aos
recursos serao notificadas aos recorrentes e as
que concedam provimento darao origem a publi
cagao de nova list3, com as consequentes altera
90 es.
Do provimento doscand'idartos

Art. o 26. 0
Regime de provimemo

Os candidatos aprovados serao providos nas
vagas segundo a ordenagao das respectiv8s Iis
tas, nao podendo os despachos de nomeagao ser
proferidos antes de decorridos dez d:as, contados
da data a public3r;;50 da Ijsta referida no n. O 2 do ar
tigo 24. 0 •
Art.° 27. 0
Re,cusa de provim.ento

Os concorrentos aprovados em concurso que
recusem ser providos no !ugar a que tem direito
de acordo com a ordenagao do respectivo concur
so serao excluidosdas listas dos candidatos apro
vadas.

n) Provas de conhecimentos - avallar, relati
vamente a cada candidato a nivel de conheci
mentas considerados necessarios ao exercicio da
fUll<;:ao, versando sobre temas relacionados com
as areas referidas na defini9ao do conteudo fun
ciannl, cuja delimitagao au especificagao constara
do aviso de abertura do concurso e cujo progra
ma consta do anexo I deste Regulamento.

bJ Avaiiag30 curricular - avaliar a prepara
gao dos candidatos para a desempenho das fun
goes coaespondentes ao lugar a prover, ponde
rando, consoante as casas, a qualific3y30 e ex
per;encia profissionais, as estudos e trabalhos rea
lizados, a formagao profissional complementar e
a formag3o academica de base e, sempre que se
trate de concursos de acesso, a classifica<;:ao de
servigode cada um dos concorrentes;
c) Entrevista - determinar e avaliar elemen
tos de natureza profissional relacionados com a
qualificagao e experiencia profissional dos candida
tos, necessarios ao exercicio da fungao;
d) Exame psicol6gico - avaliar, mediante re
curso a tecnicas psicol6gicas, 8S capacidades e
caracteristicas da persona!idade dos candidatos,
tendo em vista determinar a sua adequag80 as
exigencias da fun980.

'CAPfTULO V

Metodos de' sele'ccao e sistema declassificacao
SEC'CAO I
Definh~~o

dos metodos, d~selec..ao e sistema

da

classJfica~iio

Art.° 28.

2 - As provas de conhecimentos indicauas
na aiinea a) do numero anterior poderao revestir
a forma de conhecimentos gerais au conhecimen
tos especificos.
Art. o 30. 0

0

- [\los concursos para pro'Jimento dos iu
gares dos quadros de pessaal dos organismos

P'rovas de conhecimemos

1 - Os programas das provas de conhecimen
tos serao as constantes, em anexo ao presente
despacho conjunto.
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a

2 So nlgum candidato faltar
prestac;:ao
de provas e invocar, no prazo de 24 horas, motivo
justificativo devidamente comprovado e aceite pe
ia entidade que tiver autorizado a abertura do con
curso, serao marcadas nova data e horario para
a sua realizac;:ao por parte do candidato faitoso.

3 - A prestac;:ao de provas nao pod era ter lu
gar antes de 2 meses nem depois de 4 meses apos
a data da publicac;:ao do aviso de abertura do con
curso, salvo no caso de ter havido a prorrogac;:ao
prevista no n.o 3 do art.O 22.°, situac;:ao em que
aquele prazo maximo sera de 5 meses.

4 - Sempre que a selecc;ao se realizar rrie
diante provas de conhecimentos nao inclufdos no
ourriculo escolar correspondente 3S habilitac;:6es
exigidas para provimento no cargo, sera fornecida
a todos os candidatos a documenta980 indispensa
vel
sua preparac;:ao ou, na sua falta, indicada a
bibliografia e a !egisiac;:ao base necessarias.

a

Art.o 31.°
Avali~o curricular

1 Na Clvallac;:aocurricular para preenchi
menta de !ugares de aces so 0 juri graduara as
candidatos tendo em conta os seguintes elementos:
a) Curricula do candidato, nele considerando
como factor relevante as estudos e trabalhos rea
lizados nas correspondentes areas fUllcionais;

oJ Ciassific3gaO de S81"vic;:0 prestado nos u!ti
mas tres anos;
c) Frequencia com aproveltamento de cursos
e estagios adequados ao exercicio das respectivas
func;:6es;
d) Tempo de servic;:o prestado na categoria e
carreira respectiva e na fungao publica.
2 - Na avaliac;:ao curricular para preenchimen
to de lugares de ingresso 0 juri graduara os can
didatos tendo em conta 0 grau de preparac;:ao aca
demica e especializado, avaliado atraves da apre
ciac;:ao dos seguintes elementos:
a) Nivel de habilitac;:6es literarias;
b) Frequencia com aproveitamento, de cursos
e estagios relacionados com 0 cargo a prmier;
c) Expe;-iencia profissiona! nas corresponden
tes areas funcionais.
Art.o 32.°
(Siste'lr.a5 de

clalSsifiica~o)

1 - Relativamente a cada um dos metodos de
selecc;:ao seraoutilizados os seguintes sistemas
de classificac;:ao:

a) Provas de conhecimentos, e avaliac;:ao cur
ricular - escala de 0 a 20 valor8s;
b) Eiltrevista e exame psicol6gico escala
adjectiva em que os candi'datos serao agrupados
em cinco grupos: Favoravel preferencialmente,
Bastante Favoravel, Favoravel. Favoravel com Re
servas e Nao Favoravel.

2 - Para efeitos de determinac;:ao da classifi
cac;:ao final, aos grupos enumerados na alfnea b)
do numero precedente corresponderao as seguin
tes c'assificac;:6es: 20, 16, 12, 8 e 4.
Art.o 33.°
C!lassifica~ao

final

1 - A classificac;:ao final resultara 'da media
aritmetica ponderada das classificac;:6es obtidas em
todas as provas ou metodos de selecl;:ao utiliza
dos.
2 - Na classificac;:ao final adoptar-se-a a esca
lade 0 a 20 valores. sendo exclufdos os candida
tos que na mesma ou nas provas eiiminatorias ob
tenham classificac;:ao inferior a 10 valores.
Art.o 34.°

1 Nos concursos para lugares de ingresso e
em caso de igualdade de c!assificac;:ao, preferem
sucessivamente:

930

a) Curriculum vitae que sugere melhor adapta
a desempenhar;

a func;:ao

b) Majores e mais adequadas habi!itac;:6es;
c) Melhor classificac;:ao ,de servic;:o nos ultimos
3 anos;
d) Ser funcionario dn Secretaria Regional do
Plano - Direcc;:ao Regional de Portos - e, no ca
so de igualdade, 0 que estiver ha mais tempo ao
servic;:o;
e) Maior ,antigu'idade nos organismos e ser
vic;:os da Administrac;:ao Regional Autonoma.
2 - Nos concursos para lugares de acesso
e em caso de igualdadede c1assificac;ao, prefe
rem, sucessivamente:
a) Osfull'cionarios porte'llcentes ao quadro ,de
pessoal da Direcc;:ao Regional de Portos - Se1cre
taria Hegional do Plano;
b) Os agentes da Direcc;:ao Regional de Portos
Seoretaria He'gional do Plano;
c) Os funcionarios de outros servic;:os e orga
nismos publicos;
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d) Os agentes de outros servigos e organ is
mas publicos.
Sao facto res de desempate dentro de
3 cada uma ,das alfneas do numero anterior:

designadamente dos Oecretos Regu!amentar Re
gional n,o 5/83/~\i1, de 20 ,de Ju'iho e Decreto Regu
lamentar Regio'nal n.O 29/83/M, de 26 de Novem
bro e demais legislagao complemental'.

a) Antiguidade na categoria;

Art.o 39.°

b) Antiguidade na carreira;

Resclu~ao

c) Antiguidade na fungao publica.

As duvidas sus'citadas pe'la aplieagao do pre
sente Regulamento serao resolvidas POl' despacho
do Seoretario Hegional do Plano.

Art.o 35.°
Desenvo"vimsntQ

'riIGS

de duvidas

processos de selec~o

o

processo de se'leegao referente a cad a
categaria podera desenvalver-se POI' fases, casa
em ,que cada uma sera,de per si eliminatoria,
exceptoquando constitufda unieamente pOI' exa
me psical6gico au entrevista.
smCAO II
Formas cle selec~iio

Art.o 40.°
Preen::hl,mento pre::ario tie lu,}2,res de; a:esso

Odisposto no presente Regulamento nao e
aplicave,j ao provimento em lugares de acesso a
titulo interino au noutroregime de precaridade
que nao possa converter-se em provimento defi
nitivo.
ANiEXO I

Art.o 36.0
Pessed tecnico - pro~issio'nal, Pessoal de

explor~ao

terrestre e Pessoal de exp:oralfao maJritima

1 - 0 aces so a ingresso nas carreiras dos
grupos de pessoal tecnico-1profissional, de explo
ragao tenestre e de exploragaa maritima far-se-a
mediante a aplicagao dos seguintes metodos de
seJe'cgao e indices ,de ponderagao:

Nos termos do art.O 21.°, n.O 1 - a) e aprovado
os programas em anexo das provas de conheci
mento de concursos nas seguiiltes categorias e
carreiras espedHcasdo quadro de pessoal da Oi
recgao Regional de Portos:

a) Provas de conhecimentos e au avaliagao
curricular - 7 (1.' fase);

-

Top6graifos
Oesenhadores
Tecnico auxiliar oficinal
Carpinteiros da construgao civil
ICarpinteiro naval (calafate)

b) Entrevista e ou exame psiCO'I6gico (2.' 'fase).

3

-

2 - Ao juri competira decidir qual dos meto
,dos a utilizar nas 1.' e 2.' fases do numero ante
rior, de acordo com 0 numerode candidatos e com
a natureza e eXigencia das fungoes a que as vagas
digam respeito. Esta 0 opgao sera tornada publica
aquando da ,puiblicagao da lista pmvisoria dos
candidatos admitidos a concurso, sem prejufzo do
disposto no n.O 3do artigo 30.°, deste Regula
mento.

Electricistas encarregados
iElectricistas
Medlnicos encarregados
Mecanicos
Pedreiros

-

Pintores
Serralheiros mecanicos encarregados
Serralheiros
Cantoneiros de limpeza capatazes

Art.° 37.°
Pessool auxiliar e operario

o acesso e 0 ingresso nas carreiras do gru
po de pessoal auxiliar e operario efectuar-se- a
de acordo com 0 artigo anterior.
Art.o 38.°

Nos casos nao 8xpressamente previstos neste
Regulamento, aplicam-se as normas da lei gera\'

- Cantoneiros de limpeza
- Fiscais tecnicos de obras e apetrechamen
tos portuario
- Recepcionistas ,de materials
-

Adjuntos de exploragao
Agentes de exploragao
Auxiliares de exp]oragao
Fieis Ide 'deposito de abastecimento

-Fieis auxiliares de deposito
- Mandbradores Chefes de Guindastes
- Manobradores de Guindastes
- Manobradores Ohefes de Motorizadosde
TrMego
- Manobradores Motorizados de Trafego
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Mestres de trMego local
Marinheiros
Maquinistas marltimos
Mergulhadores
Portageiros chefes
'Porbage'iros
Guardas portuarios chefes
Guardas portuarios.

-

CONCURSO DE INGHE8S0 E AOES80
NA CARREIRA DE TOPOGRAFO
PROGRAMA DE FROVAS TE6RICO· PRATICAS
A -

1 -

Provas te6ricas

De conhecimentos gerais:

1.1 - Ava!iag80 global de conhecimentos ao
nlvel das habilitag6es Iiterarias, -determinadas co
mo condig80 de ingresso ou de acesso na respecti
va carreira profissional, com particular inaidencia
nas areas Ide portugues e matematica.
1.2 - Organica da D.R.P. e estatuto dos fun
cionarios publicos:
Interpretag80 de quest6es de ambito Geml re
lativas a Lei Organica da DirecgaoRegional de
Portos e ao Estatuto Labonal ·das A'dministrag6es
e Juntas Portuarias (Dec.-Le·i 247/79 de 25.7);
Interpretagao dequest6es de ambito Geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios Publ icos (:Dec.-Lei 24/84, ,de 16.1) e ao regime
defaltas e licen9'as dos funcionarios publicos
('Dec.c.f. lei 19478, ,de 18.3.31, Dec.-Lei 49031, de
27.5.69, Lei de 14-6-13 e Dec.-Lei 414/74, de 7.9, e
112/76, ,de 7.2).
2 -

De conhecimentos especfficos:

2.1 - Interpretagao, analise e resolugao de
quest6es de naturez'a pratico-te6rica relativas as
seguintes materias de especialidade:
Topografia mentais;

generalidade e conceitos funda

Altimetria;
Medigao 'das superficies metodos nume
ricos, numericos/grMicos e mecanicos;
Variedades -de instrumentos topogrMicos
sua constituigao e processos de recHficagao;
Orientagao e alinhamento de direcg6es;

2.2 - Elementos de hi'drografia:
Nog6es elementarescobre mares;
Leitura de escalas de mares;
Levantame-ntos hidrogrMicos.
2.3 -

Nomenclaturas convencionais;
Leitura e interpretagao.
B -

Angulos horizontais e angulos verticais;
Nivelamentos.

Pl'OVI3 pratica

A prova pratica inci,dira sobre as materias
constantes do n.O 2 (conhecimento espedficos)
das provas te6ricas.
Ocandidato sera solicitado para a execugao
de um trahalho ,de campo ,corrente, ao qual se se
guira 0 respectivo tratamento em ga'binete, ou
vice-versa.
C -

Natureza e dura~ das provas

1 - Prova ,de conhecimentos gerais escrita, com durag80 maxima de 2 horas.

prova

2 - Prova de conhecimentos especlificos
prova escrita, com duragao maxima de 4 horas.
3 - Prova pratica - para a realizagao desta
prova reserva-se a duracao maxima de 8 horas:
4 horas para 0 traba'iho de campo;
4 horas para 0 tra'balho de gabinete.

o 1-

CoeficieMe de v~loriu:Jl;:ao

etas

provas

Prova de conhecimentos gerais~iiactor 1.

2 - Prova de con'hecimentos especfficos 
factor 2.
3-

Prova pratica -

factor 3.

Nota - A selecgao da materia das provas a
prestar pelos candidatos 'devera ser objecto de
analise previapor parte do juri, que mediante 0
programa e natureza do concurso, definira a sua
complexidade em conformidade com as exigencias
impostas pelo perfil profissional da funcao corres
pondente a categoria da respectiva carreira pro
fissional.
CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO
NA GARREIHA DE DESENHAiDOR
PROGRAMA DE PROVAS TEOBICO<PRATIC,AS
A -

Medigao directa de distancias;
Me'di,gao indirecta de distancias;

Desenhos topogrMicos:

-

Provas te6ri,cas

De conhecimentos gerais:

1.1 - AvaliaQao g!obal de conhecimentos ao
nfvel das habi'litac6es literarias, determinadas co
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mo condigao de ingresso ou de acesso na respecti
va carl"leira iP'wfissional, com particular incidencia
nas areas de Portugues e Matematica.
1.2 - Organica da D,R.P. e estatuto dos fun
ciomlrios publicos:
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2 - Prova pratica - execugao de des'enhos,
a lapis e a tinta,com dura<;:ao maxima de 12 horas
para cada area, obrigatoriamente divididas em pe
rrO'das de 3 horas.

o-

Coe<f~ciente

da

'\Izlloriz~{o

das proves

Interpretagao de questoesde ambito geral
relativas a lei Organica da Direcgao Regional de
Portos e ao Estatuto La'boral das Administragoes
e Juntas Portuarias (Dec.-Lei 247/79,de 25.7);

1 tor 1.

Interpretagao de questoes de ambito geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios Pulhlicos (Dec.·Lei 24/84, de 16.1) e ao regime
de faltas e licengas das funcionarios publicos (Dec.
c. f. lei 19478, ,de 18.3.31, Dec.-Lei 49031, de
27.5.69, Lei de 14.6.13 e Decs.-Leis 414/74, de 7.9,
e 112/76, de 7.2).

Nota - A materia das provas a prc"star pelos
candidatos devera ser abjecto de analise previa
por parte do juri, que a selecciorwra de acordo com
as ex;genciJ3 impostas pois p·,dil pmfissional da
fungao.

B-

Provas prarticas

Desenho geometrico (construgao de figuras
simples).
Divisao da circunferencia 8m pmt8s iguais,
tragado de tan-gentes e concordancias de arcos
de circulo.
Esbogos a mao livre, cotados, de pegas sim
pies de construgao 'civil, maquinas e electricidade.

2 -

Provas de conhecimentos gerais Prava pnltica -

fac

tactor 3.

Igualmente serao es'~abeieciJos peio juri os
graus de comp!exidadedas provas corresponden
tes as categorias da respectiva carreira profissio
nal.

CONCURSO

DE INGRESSO E ,L\CESSO NA
CARREIRA DE TEeNICO AUXILlAli OFiCINAL
flROG-RAMA DE PROVAS TECRIC().JPRA.nCAS

A -

-

Provas te6ricas

De conhecimentos gerais (para concurso

de ingres30 e de acessoJ:

Ampliagao e redugao dedesenhos a escala.
Desenhos

a escala

de esbogos e esquigos da

dos.
Copia de pormenoresdo natural,
Execugao de desenhos, a lapis ou a tinta, sa
bre ve'getal.
Organizagao de um 'projecto elementar de
construgao civil, maquinas ou electricida·de. Es
tudo geral, desenhos e nomenclaturas.
Normas portuguesas de desenho. Formato do
papel, escalas, disposigoes dos desenhos e das
legendas, tiposde tra<;:o, letras e algarismos.
Representa<;:oes convencionais empregadas
nos ·desenhos de ,construgaocivil, de maquinas
e de electricid8lde.
C -

Natureza e

dura~&o

das provas

1 - Prova de conhecimentos gerais - pro
vas escritas, com dura<;:ao maxima de 3 horas,
constitufdas obrigatoriamente pelos seguintes gru
pos:
I - Avaliagao global de conhecimentos (du
ra<;:ao: 2 horas);
II - Organica da D.R.P., estatuto dos funcio
narios pUiblicos e regime de falltas e licen<;:as
(duragao: 1 horas).

1.1 - Avaliag80 global de conhecimentos ao
nfvel das habilitagoes literarias, determinadas co
mo candigao de ingresso au acesso na respectiva
carreira profissional, com especial incidencia nas
areas de portugues e matematica.
1.2 Organica da D. R. P. e estatuto dos
funcionarios publicos:
Interpreta<;:ao de questoes de ambito geral re
lativas a Lei Organica da D.R.P. e ao Estatuto La
boral das Administra90es e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 247/79, de 25-7);
Interpretayao de questoes de ambito geral re
lativamente ao Estatuto discipiinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16-1 (} ao regimo
de faitas e iicen:;:as dos funcionarios publicos
(Dec. c.f.lei 19478, de 18-3-3i" Dec.-Lei 49031, de
27-5-69, Lei de 14-G-13, Dec.-Lei 414/74, de 7-9, e
DeC.-Lei 112/76, de 7-2).
B -

Prova prittica (s6 para ooncurso 'de acesso)

Realizagao de trabalhos em conformidade com
o professiagrama da respectiva funyao.
C -

Natureza e

dura~o

das provas

1 - Prova de conhecimentos gerais escrita, com duragao maxima de 2 horas.

prova
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2 - Prova prcHica, com a dura<;8o maxima de
4 horas.
D -

1 tor 1.

2 -

Prova pratica -

classifica

Conserva<;ao de madeiras.

Coeficlente de v!IIlo;riza,.,ao das provas

Provas de conhe,cimentos gerais -

Madeiras usadas em carpintaria <;130, usos e algumas proprie'dades;

fac

factor 3.

Nota. - A materia das provas a prestaI' pelos
candidatos ,devera ser objecto de anaiise previa
POl' parte do juri, que a seleccionara de acordo
com as exigencias impostas pelo perfil profissional
da fun<;ao inserida nas respectivas areas funcio
nais.

Ferramentas:

2.2 -

Manuais e mecanicas - sua identificag30, fun
ciona'idade e modos de utiliza<;ao;
Condi<;oes de funcionamento e instala y 2.o de
ferramentas mecanicas.
2.3 - Outros materiais de carpintai"ia ragens e acessorios.

fer

Leitura e interpreta<;8o de desenhos e

2.4 croquis.

Igualmente serao estabelecidos pelo Juri os
graus de complexi,dade das provas corresponden
tes as categorias da respectiva carreira profissio
nal.

2.5 - Narmas de higiene e seguran:;:a no tra
balho inerentes a arte de carpinteiro civil.

CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO NA
CARREIRA DE CARPINTEIRO DE CONSTRUCAO
CIVIL

Execw;:ao de pe9as simples au conjuntos de
pe9as, mediante desenho ou croquis.

B -

C A -

-

Provas te6ricas

De conhecimentosgerais:

1.1 - Avalia<;80 global de conhecimentos ao
nfveldas habiiita<;oes literarias ·determinadas co
mo condi<;80 de ingresso ou acesso na respectiva
carreira profissional, com particular incidencia nas
areas de portugues e aritmetica.
1.2 - Organica da D.R.P. e estatuto dos fun
cionarios publicos:

Interpreta<;80 de questoes de ambito geral re
lativas a Lei Organica da D.R.P. e ao Estatuto La
boral das Administra<;oes e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 247/79, de 25-7);
Interpreta<;ao de questoes de ambito geral re
lativamente ao Estatuto disciplinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16·1 e ao regime
de faltas e Iicen<;as dos funcionarios publicos
(Dec. c.f. lei 19478, de 18-3-31" Dec.-Lei 49031, de
27-5-69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7-9, e
Dec.-Lei 112/76. de 7-2).
22.1 -

De conhecimentos especificos;
Madeiras;

Propriedades gerais das madeiras;
Avalia<;ao do volume de troncos e toros, le
,di<;ao de tabuas e pranchas;
Defeitos das madeiras <;oes, agentes destruidores;

anomalias, altera

Prova pratlca

Natureza e duraQB.o das provas

1 - Provade conhecimentos gerais - prova
escrita, com a dura<;ao maxima de 2 horas.
2 - Prova de conhecimentos especfficos 
prova escrita, com a dura<;ao maxima de 2 horas.
3 haras.

o1 tor 1.

Prova pratica -

dura<;ao maxima de 8

Coeficlente de valortz2IQ8Jo das proVIBS

Prova de conhecimentos gerais -

fac

2 - Prova de conhecimentos especfficos 
factor 1.
3 -

Prova pratica -

factor 3.

Nota. - A selec9aoda materia das provas a
prestaI' pelos candidatos devera ser objecto de
analise previa pOl' parte do juri, que, mediante 0
programa e natureza do concurso, definira a sua
complexidade com ccnformidade com as exigen
cias impostas pelo perfil profissional da fun9ao
correspondente a categoria da respectiva carreira
profissional.
CONCURSO DE INGRESSO E ACES SO NA
CARREIRA DE CARPINTEIRO NAVAL (CALAFATE)
PROGR:AMA DE PROVAS TEOoRIC().i~RAnCAS

A -P-rovas teoricalS

-

De conhecimentos gerais:

1.1 - Avalia<;80 global de conhecimentos ao
nfvel das habilita<;oes literarias determinadas co
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mo condic;:ao de ingresso oude acesso na respecti
ve. carreira profissiona!, com particular inciden
cia nas areas de Portugues e aritmetica.
1.2 - Orgi:'mica da D.R.P. e estatuto dos fun
cionarios publicos:
Interpretac;:ao de quest6es de ambitogeral re
lativas a Lei Organicada D.R.? e ao Estatuto La
boral das Administrac;:6es e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 247/79, de 25-7);
Interpretac;:ao de questoes de ambito geral re
lativamente ao Estatuto disciplinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16-1 e ao regime
de faltas e licengas dos funcionario3 publicos
(Dec. cJ.lei 194'78, de 18-3-31" Dec.-Lei 49031, de
27-5-69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7-9, e
Dec.-Lei 112/76, de 7-2).
2 2.1 -

De conhecimentos especfficos;

b) EXGcuc;:ao de pec;:as de mo~iliario para em
barcag6es;
Execuc;:ao de utensflios varios, tais como re
mas, bicheii"Os e outros;
c) Execuc;:ao de um elemer.to ou de elementos
de estrutura de um bote;
Encravamento de pac;:as de madeira por meio
de fogo ou vapor de agua e apiicaQ~o das mesmas
na estrutura de um bote;
d) Execuc;:ao de operac;:6es de calafeto.
C -

2 Prova de conhecimentcs especificos
prova escrita, com a dura<;:30 maxima de 2 horas.
·3 -

anomalias, altera

Madeiras mais usadas em construc;:ao naval,
suas propriedades, classificagao e aplicac;:ao.
2.2 - Ferramentas - manuais e mecanicas:
sua identificac;:ao, funcionalidade e modo de utili
zac;:ao.
2.3 -

Outros materiais de carpintaria naval.

Leitura e interpretac;:ao de desenhos,
2.4 croquis e especificac;:oes tecnicas.
2.5 - Normas de higiene e seguranc;:a no tra
balho inerentes a artede carpinteira naval.
B -Prova pratica

A prava pratica constara de tarefas que per
mitam avaliar qualitativamente os conhecimentos
profissionais eXigfveis para a exercfcio da func;:ao,
nomeadamente sobre tecnologia e metodo1ogia de
fabricos.
Assim, os candidatos serao submetidos a pro
vas segundo as materias:

Prava pratica -

duruc;:50 maxima de 8 ho

ras.

Avaliac;:ao do volume de trancos e taros, me
diac;:ao de tabuas e pranchas;
Defeitos das madeiras c;:oes e agentes destruidores;

Natureza e durac;:ao das provas

1 - Prova de conhec'mentos gerais - prova
oscrita,com a duragao maxima de 2 horas.

Madeira:

Propriedades gerais da madeira;

NUfV1ERO 31

D -

1
tor 1.

Coeficiente de

valGriza~o

das prOVias

Prova de conhecimentos gerais -

fac

2 Prova de conhecimentos especificos 
factor 2.
3 -

Provas praticas -

factor 3.

Nota. - A selecc;:ao da rmrteria das provas a
prestar pelos candidatos devera ser objecto de
analise previa par parte do juri, que, mediante a
programa e natureza do concurso, definira a sua
complexidade em conformidade com as exigencias
impostas pelo perfil profissional.
CONCURSO DE ACESSO NA CARHEIHA
DE ELEOTRICISTA ENCARREGADO

A -

Provas teoricas

Alem das materias inGlufdas no programa para
ingresso e acesso na l'1espectiva carreira, a que
sera conferido 0 desenvolvimento considerado
adequado, Baresce:

a) Execuc;:ao de pec;:as de cavername;
Execuc;:ao de defensas para as cais de acosta
gem e sua instalac;:ao;

Coordenagao, ori entac;:ao e distri'buiic;:ao
traba:lhos pela equipa ,de pessoal de c'heifia.

Execuc;:ao e au reparac;:ao de berc;:os do plano
de querenagem;

Avaliac;:aode mao-de-obra, materiais, ferra
mentas e utensflios ne'cessarios a exe,cugao de
uma obra.

Colocac;:ao de embarcac;:oes em picadeiro;

de
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C -

Natureza e dul'a9oo das provas

Instrumentos de medida electrica e acess6

1 - Provas de conhecimentos gerais - prova
escrita, com a durac;:ao maxima de 2 horas, consti
tufda obrigatoriamente pelos seguintes grupos:

I -

Avalia<;:ao gloioal de conhecimentos;

rios;
Transformadores de potencia;
Motores de corrente continua e corrente al
terna;
Aparelhagem de protecgao em reces de 8T

II - Organica da D.R,P., estatuto dos funcio
narios publicos e regime de failtas e licen<;:as.

e MT;

2 - Provas de conhecimentos espedHcos 
prova escrita, com a dura<;:ao maxima de 3 horas.

Nog6es e interpretagao de des8nho esque
matico;

3 -

Prova pratica prova sera de 4 horas.
~ficlenrte

D -

1 tor 1.

de

de Instalag6es de Utilizagaa de Energia Electrica;
valorlz~

Nog6es sobre higiene e seguranga no tra
balho.

das provas

Provas de conhecimentos gerais -

Prova pratica -

Nog6es sobre 0 Regulamento de Seguranp

a dura<;:ao maximn desta

fac

2 - Provas de conhecimentos especfcficos 
factor 2.

3 -

Tecnica de iluminagao;

factor 4.

2.2 - Area de servigo: electricidade autom6
vel e ou equipamento de mov:menta<;:ao de car
gas sobre rodas:
Tipos de cabos e condutores electricos e sua
aplicagao;
Instrumentos de medida electrica

CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO
NA CARHEIRA DE El..:ECTRICISTA

Motores de arranque;
Sistemas de carga e descarga de baterias;

PROGRAMA D'E PROVAS TEO!UCo-PRATlCAS
A -

1 -

e acess6

rios;

Rectificadores;

Provas TOOlicas

Interruptores de fim de curso;

De conhecin-:er.tos gerais:

Auxiliares de coma;1do manual e de sinallza

1.1 - Avalia<;:ao glcbal de conhecimentos ao
nfvel das habilitag6es iiterarias determinadas co
mo condic;:aode ingresso au de acessa na res
pectiva carreira pi'of:ssional, com particular inci
dencia nas areas de portugues e aritmetica.

1.2 - O:-ganica on D.R.P. e estatuto dos fun
cionarios pub!icGs:
Interpretac;:ao de quest6es de ambito geral
relativas
lei organ:ca da D.R.P. e ao Estatuto
Laboral das Administr8g6es e Juntas Portuarias
(Dec.-Le] 247/79, de 25.7);

a

Interpre-::ac;50 de quest6es de ambito geral
relativarr;ente 80 Estatuto Disciplinar dos Funcio
n6rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16.1) e ao re
gime de faltas e !icenc;:as dos func:onarios pub:j·
cos (Dec. cJ. lei 19478, de 18.3.31, Dec.-Lei 49031,
de 27.5.69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de
7.9, e Dec. Lei 112/76, de 7.2.)
2 -

2.1 -

De conhecimentos espec[ficos:
Area de servigo: rede electrica:

Tipos de cubos e condutores electricos e sua
aplicar;:ao;

9ao;
Nog6es e interpretagao de esquemas;
Noc;:6es sabre higiene e seguranga no traba;ho;
Nog6es sobre 0 Regulamento de Seguranc;:a
de Instalag6es de Utiiizac;:ao de Energla Electrica.

2.3 - Area de servigo: equipamento de movi
men<ac;ao de cargas sobre carris:
Tipos de cabos e condutores electricos e
aplicac;:ao;
Instrumentos
acess6rios;

de

medida

electrica

SU3

e seus

l\I1otores de corrente continua e alterna;
Apa:-elhagem electrica e electromecanica de
protecgao, comando e sinaliza<;:ao;
Componentes electr6nicos, tais como:
Drodos;
Transistores;
Tirfstores;
Montagens de rectificadores; fontes de ali
mentagao; Circuitos 16gicos;
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Regulac;:ao de velocidade de motores;
Noc;:oes sobre 0 Regu!amento de Seguranc;:a
de Instalac;:oes de Utilizac;:ao de Energia Electrica;
Noc;:oes sobre higiene e seguranc;:a no tra
balho.
2.4 -

Area de servic;:o: electricidade naval:

Tipos de cabos e condutores electricos e sua
aplicac;:ao;
Instrumentos de medida electrica e seus aces
s6rios;

NUMERO 31

3 -

Area de servic;:o: equipamento de movi
mentac;:ao de cargas sobre carris:
Detecc;:ao e localizac;:ao de avarias no equipa
mento de movimentac;:ao;
Instalac;:ao, reparac;:ao e conserva;c;:ao de or
gaos e'lectricos utilizados no e,quipamento de mo
vimentac;:ao de cargas sobre carris;
Aparelhagem de comando, controlo e protec
c;:ao: sua tecnologia;
Comando (frenagem e arranque) e protec<;:ao
de motores electricos;

Motores de corrente continua e alterna;
Motores de arranque;
Sistemas de carga e descarga de baterias;
Dfnamos e alternadores de potencia;
Rectificadores;
Noc;:oes sobre higiene e seguranc;:a no tra
balho;
Noc;:oes sobre 0 Regulamento de Seguranc;:a de
Instalac;:oes de Utilizac;:ao de Energia Electrica;
Utilizac;:ao de energia electrica;
B -Prova Pratica

1-

Area de servic;:o: rede electrica:

Cabos e condutores electricos de 8T e MT: sua
tecnologia;
Detecc;:ao e localizac;:ao de avarias em redes
de 8T e MT;
Aparelhagem de iluminac;ao e sinalizac;:ao: sua
tecnologia;
Comando e protecc;:ao de motores electricos;
Instalac;:ao de redes de terra de servic;:o e
protecc;:ao;
Instalac;:ao de aparelhagem de manobra e pro
tecc;:ao em 8T e MT;
Manutenc;:ao dos postos de transformac;:ao.
2 - Area de servic;:o: electricidade autom6vel
e ou equipamento de movimentaC;:80 de cargas
sobre rodas:
Detecc;:ao e localizac;:ao de avarias no equipa
mento de movimenta980;
Instalac;:ao, repara9ao e conserva9ao de 6rgaos
electricos de vefcu!os autom6veis e ou equipa
mento de movimentac;:aode cargas sobre rodas;
Baterias e carregadores: sua manutenc;:ao e
utilizac;:ao;
Aparelhagem de coman do e sinaliza9ao: sua
tecnologia.

Detecc;:ao de avarias em circuitos electroni
cos com rectificac;:ao, compara<;:aCl e ou ampl ifi
cac;:ao;
Componentes electronicos, circuitos impres
sos: sua tecnologia de mon~agem;
Leitura e interpreta<;:ao de esquemas electri
cos e electronicos, catalogos e normas.
4 -

Area de servi<;:os: electricidade naval:

Detecc;:ao e localizac;:ao de avarias no equipa
mento naval;
Instalac;:ao, reparac;:ao e cOllserva<;:ao d03 apa
relhos e 6rgaos electricos utilizados em equipa
mentonaval;
Baterias e carregadores; sua manutenc;:ao e
utiiiza<;:ao;
Aparelhagem de protecc;:ao, comando e sina
lizac;:ao: Sua tecnologia;
Leitura e interpreta<;:ao de esquemas electri
cos, catalogos e normas.
C -

Nawreza e

oDu:ra~ao

dia,,> Provas

1 Prova de conhecimen~os gerais pro
vas escritas, com a durac;:ao maxima de 2 horas,
constitudas obrigatoriamente pelos seguintes
grupos:
I -

Avalia<;ao global de conhecimentos;

II - Organica da D.R.P. e estatuto dos funcio
narios publicos e regime de faltas e licenc;:as.
2 - Prova de conhecimentos especfficos
prova escrita, com a durac;:ao maxima de 3 horas.

3 -

Prova pratica - a durac;:ao desta prova
sera 0 equivalente a 1 dia de trabalho.
D -

1 tor 1.

Coeficiente de Vldor'za¢o dasProvas

Prova de conhecimentos gerais -

fac
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2 - Plova de conhecimentos especificos 
factor 2.

3 -

Prova pratica -

factor 4

Nota. - A selecc;;ao da materia das provas
a prestaI' pe'os candidatos dev8,a SCI' objecto de
analise previa por parte do juri, que, mediante 0
programa e r.aiUieza do concurso, definira a sua
comp!exidade em conformidade com as exigencias
impastaJ pe!o perfil profissional da func;;ao corres
categoria da respectiva carreira pro
pondente
fissional.

a

1 tOI"

Coeficiente de Va'orizaltao d,,1S P"ovas

Prova de conhecimentos gerais -

2 - Prova de cO;lheoimentoJ espJcfficos 
factor 2.

3 -

Pro,::) iJraticCl -

PROGIRAMA DE PFiOVAS TEOBICO·P'RATICAS
A -

Frovas Teo,r:c3s

1 - Alem das mate,'jas incluidas no progra
ma para ingresso e acesso na respectiva carreira,
a que sera conferido 0 desenvolv:mento conside·
rado adequado, acresce:

2-

Prova de conhecimentos especificos:

2.4 - Noc;;oes sabre a regulamenta9ao tecni
ca em vigor.
B -

Prova Pratica

Coordenac;ao, orientac;;50 e distr,bui<;ao de tra·
balhos pela equipa de pessoal que chefia.
Avaiia9ao de mao-de cb:'a, materiais, ferramen
tas e utensi!ios necessarios a execuc;;ao de um
trabalho.
Estmativas.
C -

Natureza e Dura<;:a<l <las P'rovas

1 - Provas de conhecimentos gerais - pro
vas escritas, com a durac;;ao maxima de 3 horas,
constitufdas obrigatoriamer;te pelos seguintes
grupos:
I horas) ;

Avalia9ao glcbal do conhecimentos (2

bc':or 3.

CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO
NA CARREIRA DE MECANICO
PROGRAMA DE PROVAS TE6RICO-PRATICAS

A -

CONCURSO DE AOESSO NA CARREIRA
DE MECANICO ENCARREGADO

fac

1.

1 -

Proves Te6r:cas

De conhecimentos gerais:

1.1 - Avalia9ao global de conhecimentos ao
nfvel das habilitayoes literarias, determinadas co
mo condiyao de ingresso ou de aces so na respec
tiva carreira profissional, com particular inciden
cia nas a~eas de portugues e aritmetica.

1.2 - Organica da D. R. P. e estatuto dos fun
cianarios publicos;
Interpretar,ao de quest6es de ambito geral
relativas a Lei Organica da D. R. P. e ao Estatuto
Le,boral das Administragoes e Juntas Portuarias
(Dec."Lei 247/79, de 25.7);
Interpretayao de questoes de ambito geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.·Lei 24/84, de 16.1) e ao regime
de faltas e licenc;;as dos funcionarias publicos
(Dec. C. f. lei 194787, de 18.3.31, Dec.-Lei 49031,
de 27.5.69, Lei de 14-6-13 e Decs.-Leis 417/74, de
7.9, e 112/76, de 7.2).
2 -

De conhecimentos especfficos:

2.1 Conhecimentos profissionais para 0
exercfcio da func;;ao:
Leitura e interpretayao de desenho tecnico;
Conhecimentos de:
Mecanica auto;

II - Organica da D.R.P. e estatuto dos fun·
cionarios publicos (1 hora)

Hidraulica;
Pr:eumatica;
Lubrificayao.

2 - Provas de conhecimentos especfficos 
provas escrltas, com a durayao maxima de 4 ho
ras, constituidas obrigatoriamente pelos seguintes
grupos:

2.2 - Ouestoes de ambito geral relativas
higiene G seguranc;;a no trabalho.
B -

a

Prova Prlitica

I -

Conhecimentos profissionais (2 haras);

II -

Higiene e seguranQa no trabalho (1 hora).

Verificayao, ajustamento e afinac;;ao de apa
r9!hos mecanicos, hidraulicos e penumatlcos;

3 - Prova pn3tica - prova de caracter exe
cutivo. com a dura9ao maxima de 8 horas.

Manutenyao de maquinas e motores de com
bL:stao interna.
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Ne~;lreza

e

Dtir!l~i{)

da:; Proves

1 - Provas de conhecimentos gerais - pro
vas escritas, com a durac;:ao maxima de 3 horas,
constitufdas obrigatoriamente palos segu;n~e3 gru
pos.
Avaiia<;ao global de conhec:m8ntos

I horas)

(2

I] - Organica da D. R. P. e estatui:o dos fun
cionarios publicos (1 hora).

boral das Adrninistra~6es e Juntas Portuari3S (Dec.
·Lei 247/79. de 25.7);
interpretac;:ao de ques:6es de ambito geral
relativamente ao Estatuto Discipiinar dos Funcio
narios POblicos (Dec.-Lei 24/84. de 16.1) e ao reo
gime de faltas e licenc;:as dos funcionarios pub:i
cos (Dec. c. f. lei 19478, de 18.3.31. DeC.-Lei
4.9031, de 27.5.69, Lei de 146-13 e Dccs.-Leis
417/74, de 7.9, e 112/76. de 7.2).
2 -

2 - Provas de conhecimentos especfficos 
prov8S escritas, com a duraC;:80 maxima de 4 ho
ras, constitufdas obrigatoriamente pelos seguin
tes grupos:
I -

Conhecimentos profissionais (2 horas);

11- Higiene e seguranc;:a no trabalho (1 hora).

3 - Prova pratica - prova de carac,er exe
cutivo, com a durac;:ao maxima de 8 horas.

Prova pratica -

CONCURSO DE lNGRESSO E ACESSO
NA CARREIRA DE PEDREIRO
PROGiRAMA DE PROVAS TEO,RICO·PRAnCAS

1-

2.2 Materais de construc;:a::J e sua apiica
c;:50 em cora (argamassas. bat6es, belao-pronto,
tempo de presa das 2rgam2s~as e bet6es, etc.).

2.3 -

Dosagens de argamassas e bet63s.

2.5 - Coberturas inclinac;:6es.
2.6 -

Pavimentos preparat6rias.

ma':e:-iais mais usados e

sua constituic;:ao e fases

coeficiente 3.

Nota. - A selecc;:ao da materia das p,ovas a
prestar pelos candidatos devera ser objecto de
analise previa por parte do juri, que, mediante
o programa e natureza do concurso, definira a sua
comp!exidade. em confcrmidade com as exigen
cias impostas pelo perfil profissional da fun::;:ao
correspondente a categoria da respectiva carreira
profissional.

A -

2.1 - Ferramentas e utensf:ios da arte de pe
dreiro - sua descric;:ao modos de utilizac;:50 e de
conserva<;ao.

coe

2 - Prova de conhecimentos especfficos 
cceficiente 2.

3-

De conhecimentos especfficos:

2.4 - Paredes de alvenaria de pedra. tijolo e
b:ocos de betao -- sua execuc;:ao.

D -Coeflcien'es de va!criZa({EO da.:; Provas

1 - Prova de conhecimentos gerais ficiente 1.

NUMERO 31

Provas Te6ricas

De conhecimentos gerais:

1.1 - Avaliac;:ao global de conhecimentos ao
nive! das habilitac;:6es literarias, determinadas co
mo condic;:6es de ingresso ou aces so na respectiva
carreira profissional, com particular incidencia nas
areas de portugues e aritmetica.

2.7 - Redes e 08g0to - jigac;:6es. acess6rios,
caixas C:e visita e fossas septicas.
2.8 -

Movimentac;:ao e guindagem de mate
riais, derr:o!ic;:6es. cscoramentos e estiva<;6es.

2.9 - Normas de segurant;:a e higiene no tra
balho inerentes a arte de pedreiro. Sinalizac;:ao dos
locals de trabalho.
2.10 - Leitura e interpretac;:ao de um projec
to da Clrte de pedreiro.
B -

Prova Pratlw

Execucao de alvenarias de funday80 e de pa
redes de elevayao. de pavimentos terreos e eleva
dos, de sapatas. pilares e vigas em betao armada
e de cobercuras.
Assentamento de canaliz::lc;:6es de 85g0tO e
execuc;:ao de caixas de visita.
Execu<;2o e assentamento de cantaria lavrada
01.1 a pica fino.

1.2 - Organica da D.R. P. e estatuto dos fun
cionarios publicos:

Execuc;:ao de argamassas e bet6es, refecha
mento de juntas e cantarias.

Interpretac;:ao de qL:est5es de 13mbi to gerai re
lativas
Lei Organlca da D.R.P. e ao Estatllto La

t.be:-tura de rasgos, caboucos, en:iva<;o3S. es
coramentos e demo!ic;:6es.

a
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2 -

Armaduras para beH:io e cofragens.
Implantac;:ao de uma obra.
C -

De conhecimentos especificos:

2.1 Conhecimentos profissionais para 0
exercicio da func;:ao:

'Na'u'reza e Dura~o das Provas

1 - Prova c~e conhecimentos gerais - pro
va escrita, com [) durac;:ao maxima de 3 horas.

Tecno'ogia de pintura (construc;:ao civil e me
ta!omecanica) ;
Tratamen~o

2 - Prova de conhecimentos especfficos
prova escrita, com a durac;:ao maxima de 3 horas.

3 -

Prova pratica -

durac;:ao maxima de 8

horas.

de super:icies e

re~pccjvos

aca

bamentos;
Materiais utilizados em pintura
zes, massas, decapantes, etc.);

(tin~as,

verni

Colocac;:ao de vidros;
D -

1 tor 1.

Coefic'ente de Valorizavoo das Provas

Prova de conhecimentos gerais -

fac

2 - Prova de conhecimentos especfficos 
factor 1.

3 -

Prova prMica -

Ferramentas e maquinas-ferramentas uti Iiza
das em pintura.
2.2 - Ouest6es de ambito Geral relativas
higiene e seguranc;:a no trabalho.
B -

factor 3.

Nota. - A selecc;:ao da mater:a das provas
a prestar pelos candidatos devera ser objecto de
analise previa por parte do juri, que, mediante 0
programa e natureza do concurso, definira a sua
complexidade. em conformidade com as exigencias
impostas pelo perfil profissional da func;:ao cor·
respondente a categoria da respectiva carreira
profissional.

a

Prova pnHica

Preparac;:ao de superffcies (madeiras, aglome
rados, chapas e perfis metalic03).
Colocac;ao de vidros.
C -

Natu,reza e Duralfao das Prova,s

- Provas de conhecimentos gerais - pro
vas escritas, com a durac;:ao maxima de 3 horas,
constitufdas obrigatoriamente pelos seguintes
grupos:

CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO
NA CARREIRA DE PINTOR

I horas)

PROGBAMA DE FROVAS TEORlCo-PRAnCAS

II - Organica da D.R.P. e estatuto dos fun
cionarios publicos (1 hora)

A ' - Provas te6ricas

1-

De conhecimentos

ge~ais:

1.1 - Avaliac;:ao global de conhecimentos ao
nfvel das habilitac;:6es literarias. determinadas co
mo condic;:ao de ingresso ou de acesso na respecti
va carreira profissicnal, com particular incidencia
nas areas de portugues e aritmetica.
1.2 - Organica da D. R. P. e estatuto dos fun
cionarios publicos:
lnterpretac;:ao de quest6es de ambito geial re
lativas a Lei Organica da D. R. P. e ao Estatuto
Laboral das Administrac;:6es e Juntas Portuarias
(Doc.-Lei 247/79, de 25.7);
Interpretac;:ao de quest6es de ambito geral reo
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16.1) e ao regi
me de faltas e licenc;:as dos funcionarios publicos
(Dec. c. f. lei 19478, de 18.3.31, Dec.-Lei 49031,
de 27.5.69. ,Lei de 14-6-13 e Decs.-Leis 414/74, de
7.9, e 112/76, de 7.2).

Avaliac;:ao global de conhecimentos (2

2 - P~ovas de conhecimentos especfficos 
provas escritas, com a dura9ao maxima de 4 horas,
constitufdas obrigatoriamente pelos seguintes
grupas:
I -

Conhecimentos profissionais (2 horas);

II -

Higiene e seguranc;:a no trabalho (1 hora).

3 - Prova pratica - prova de caracter exe
cutivo, com a durac;:ao maxima de 8 horas.

o -

Coeficientes d'e Valorizalfao das Provas

1 - Provas de conhecimentos gerais ficiente 1.

coe

2 - Provas de conhecimentos especificos 
coeficiente 2.

3 -

Provas praticas -

coeficiente 3.

Nota. - A selecc;:ao da materia das provas
a prestar pelos candidatos devera ser objecto de

I S~RIE -
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analise previa par parte do juri, que, mediante 0
prograrna e natu:-eza do concurso, definira a sua
complexidade, em conformidade com a'3 exigen
cias impostas peio perfil profissional da funQao
correspondente a categoria da respectiva carrei
ra profissional.

2 - Provas de conhecimsntos e3pecfiicos 
factor 2.

3 -

Provas prMicas -

PROGRAM A DiE PROVAS TEORICO F'RATICAS

A -

PROGRAM A DE PROVAS TEORiCO,PRAnCAS

-

Provas Te6ricas

1 - Alem da materias inclufdas no programa
para ingresso e acesso na respectiva carreira, a
que sera conferido 0 desenvolvlmento considerado
adequado, acresce:

Provas te6ricas

De conhecimentos gerais:

1.1 - AvaliaQ80 global de conhecimentos ao
nivel das habilitac;6es literarias, determinadas co
mo condic;ao de ingresso ou acesso na respectiva
carreira profissional, com particular incidencia nas
areas de portugues e aritmetica.

Prova de conhecimentos especfficos:

2-

Nor;;6es sobre regulamentaQao tecnica

2.4 em vigor.

B -

PrOV8< Fratiea

CoordenaQao, orlenta<;ao e distribuio;ao de tra
balhos pela equipa de pessoal que chefia.
AvaliaQ80 de mao de-obra, materiais, ferra
mentas e utensilios necessarios a execuQao de
um trabalho.
Estimativas.
C -

Natui"eza e Dural( So

d'llS

Provas

- Provas de conhecimentos gerais - pro
vas escritas, com a duraQao maxima de 3 horas,
constitufdas obrigatoriamente ps!os seguintes
grupos:
I -

factor 3.

CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO NA
CARREIRA DE SERRALHEIRO MECANICO

CONCURSO DE ACESSO NA CARREIRA
DE SERRALHElRO MECANICO ENCAHREGADO

A -

NUMERO 31

AvaliaQ80 global de conhecimentos (2

1.2 - Organica da D. R. P. e estatuto daB
funcionarios publicos:
InterpretaQ80 de quest6es de ambito geral
relativas a lei Organica e ao Estatuto Laboral das
AdministraQ6es e Juntas Portuarias (Dec.-Lei
247/79, de 25.7);
InterpretaQao <:Ie quest6es de ambito geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar ,dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16.1 e ao regime
de faltas e licenc;as dos funcionarios 'Publicos
(Dec. c.f. lei 19478, de 18,3.31, Dec.-Lei 49031,
de 27.5.69, Lei de 14.6.13 e Decs.-Lei 414/74, de
7,9, e 112/76, de 7.2).
2 -

De conhecimentos especfficos:

2.1 - Conhecimentos
exercfcio da funC;8o:

profissionais

para

0

,"

horas);

Leitura e interpertaQ80 de desenhos tecnicos;

II - Organica da D.R.P. e estatuto dos fun
cionarios publicos (1 hora).

Conhecimentos de:

2 Provas de conhecimentos especfficos
- provas escritas, com a duraC;80 maxima ds 4
horas, constitufdas obrigatoriamente pelos se
guintes grupos:

Hidraulica;

I II -

Conhscimentos profissionais (2 horas);
Higiene e seguranc;a no trabalho

3 - Prova prMica - provas de caractsr exe
cutivo, com a duraC;8o maxima de 8 horas.

1 tor 1.

Cooficiente de

v8Jroliza~ao

cas provas

Provas de conhecimentos gerais -

Tecnologia mecanica.
2.2 - Ouest6es de ambito geral relativas
higiene e seguranQa no trabalho.

(1

hora) ;

D -

Mecanica;

B -

Provia pratica

ExecuC;80 de traba!ho de serralharia, mediante
desenhos e instruQ6es, com utiliza<;:ao de maqui
nas-ferramentas.
C -

fac

a

Natureza e d'..r~ao ms pravas

- Provas de conhecimentos gerais - pro
vas escrjtas, com a durac;ao maxima de 3 'hares,
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constitufdas obrigatoriamente pelos segulntes gru
pos:
I-

CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO NA
CARREIRA DE CANTONEIRO DE UI\!1PEZA

Avalia y8.o global de conhecimentos (2 ho

PROGRAMA D,E PRO'JAS TEOR~CO-FRATICAS

ras)
A -

II - Orgi'mica da D.R.P. e estatuto dos fun
cionarios publicos (1 hora)
2 - Provas de conhecirr.entos especfficos 
provas escritas, carr. a dura y60 maxima de 4 horas,
constituidas obrigatoriamel1te pelos seguintes gru
pos:
I -

Conhecimentos profissionais (2 horas)

II -

Higiene e Segura!1ya no trabalho (1 hora)

3 - Prova pr3tica - prova de caracter exe
cutivo,com a duray8.o maxima de 8 horas.
CONCURSO DE ACESSO NA CARREIRA
DE CANTONEIRO DE UMPEZA CAPATAZ
PROGRAMA DE PROVAS TEORICQ·PRATICAS

A -

Flrovas teQricas

Alem das materias incluidas no programa para
ingresso e acesso na respectivacarreira, a que
sera conferido 0 desenvolvimento considerado ade
quado, acresce:
Prova de conhecimentos especfficos:

2-

Conhecimentos das normas de seguranya;
Prevenyao contra aCidentes de trabalho e ma
teriais.
'B - Provas praticas

1 -

Provas t06ricas

De conhecimentos gerais:

1.1 - Avaliayao global de conhecime'ntos ao
nivel das habilitayoes Iiterarias, determinadas co
mo condiyao de ingresso ou acesso na respectiva
carreira profissional, com particular incidencia nas
areas de portugues e aritmetica.
1.2 - Organica da D. R. P. e estatuto dos
funcionarios publicos:
Interpretayao de questoes de ambito geral
relativas a Lei Organica da D.R.P. e ao Estatuto
Laboral das Administrayoes e Juntas Portuarias
(Dec.-Lei 247/79, de 25.7);
Interpretayao de questoes de ambito geral re
18tivamente ao Estatuto Disciplinar dos funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16.1) e ao regime
de faltas e licenyas dos funcionarios publicos (Dec.
c. f. lei 19478, de 18-3,31, DeC.-Lei 49031, de
27.5.69, Lei de 14-6-13, DeC.-Lei 414/74, de 7.9, e
Dec.Lei 112/76, de 7.2).
2 -

De conhecimentos epecificos:

Conhecimento das areas dos recintos portua
rios e de acesso n ediffcios, da jurisdiyao da D.R.P.
onde se fayam sentiI' aCyoes de limpeza;
Remoyao e transporte mecanico e manual de
Iixos e detritos;

Orientayao e acompanhamento da mao-de-obra
e manutenyao das ferramentas e utensil ios neces
sarios a execuyao do trabalho.

Recolha e transporte de detritos flutuantes nas
areas molhadas adjacentes aos cais;

Colaborayao na organizayao de pianos de exe
cu<;ao e na distribuiyao de mao-de-obra.

Conhecimento de vassouras, pas e outros
utensLios mais usados nas opera<;oes de limpeza;
sua constituiyao e manutenyao;

C -

Natureza e durac;:ao 'das provas

1 - Provas de conhecimentos gerais escrita, com a durayao maxima de 2 horas.

prova

2 - Prova de conhecimentos espedficos 
prova escrita, com a durayao maxima de 2 horas.
3 horas.

Prova pratica -

2 factor 2.
3 -

Tipos de contentores de lixo mais usados;
caracteristicas principais; sua manutenyao;
NOyoes sobre preVeny80 de acidentes de tra
balho; conhecimento sobre sinalizayao dos locais
de trabalho e colocayao de sinais adequados.
B -

durayao maxima de 4

PrOIrl!i pratica

Limpeza de LIma determinada area dela care

D -

1-

Umpeza das sarjetas dos cais e galerias;

Cooficiente de valorizac;:ao <las provas

Prova de conhe'Cimentos gerais -

factor 1

Prova de conhecimentos especfficos
Prova pr3tica -

factor 4.

cida.
Preparayao de produtos especificos usados na
limpeza de arruamentos e muralhas.
Baldeay80 de um cais pOl' interme'dio de agua
e alta pressao.
Manutenyao de um carro de limpeza.
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C -

Natureza e durm;ao 'elias provC!5

1 - Prova de conhecimentos gerais - prova
escrita, com a durac;:ao maxima de 2 horas, consti
tufdas obrigatoriamente pelos seguintes grupos:
I hora) ;

Avaliac;:ao global de conhecimentos (1

2 - Provas de conhecimentos especfficos 
prova escrita com a durac;:ao maxima de 2 horas.
3 - Prova prMica - prova de caracter exe
cutivo, com a durac;:ao maxima de 4 'horas.

1-

Coeficiente de vaJorizac;io das provas

Prova de conhecimentos gerais-factor 1.

2 - Prova de conhecimentos especfficos 
factor 2.
3 -

faltas e licenc;:as dos funcionarios pubHcos (Dec.
c. f. lei 19478, de 18-3-31, Dec. Lei 49031, de
27.5.69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 514/74, de 7.9, e
Dec-Lei 112/76, de 7.2).
2 -

De conhecimentos especfficos:

a

II - Organica da D.R.P. e estatuto dos funcio
narios publicos (1 hora).

D -

NUMERO 31

ProvaprMica -

factor 4.

2.1 - Quest6es de ambito geral relativas
organica e funcionamento dos servic;:os de ficaliza
C;:1'1o inseridos no contexto organico da Divis1'1o de
Obras.

2.2 - Materials e processos gerais de cons
truc;:ao interpretac;:ao, analise e resoluc;:1'1o de
problemas de natureza prMica inerentes as seguin
tes materia de especialidade:
Genera!idades sobre as
teriais;

can~c,erfsticas

dos mao

Metodos e processos gerais de fabrico;
Argamassas e bet6es;
Movimento de terras;
Enrocamentos;
Dragagens e quebramento de rochas;

l\lota. - A se],ecc;:ao da materia das provas a
prestar pelos candidates devera ser objecto de ana
lise pre'via por parte do juri, que, mediante 0 pro
grama e natureza do concurso, dehnira a sua com
plexidade, em conformidade com as eXigencias im
posta pelo perfil profissional da func;:ao corres
pondente a categoria da respectiva carreira profis
siona!.
CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO NA
CARREIRA DE FISCAL TECNICO DE OBRAS E
APETRECHAMENTO PORTUARIO
PROGRAMA DE PROVAS TE6RICQ..PRAnCAS

A-

-

Provas te6ricas

De conhecimentO's gerais:

1.1 - Avaliac;:ao global de conhecimentos ao
nfvel das habilitac;:6es literarias, determinadas co
mo condic;:ao de ingresso ou acesso na respectiva
carreira profissional, com particular incidencia nas
areas de portugues e aritmetica.

Pavimentac;:6es;
Cravac;:ao de estacas;
Vi as f8 rreas;
2.3 - Implantac;:ao de obras - leitura e inter
pretac;:ao de desenhos ou esquemas de natureza
diversa com vista a sua implantac;:ao em obra.
2.4 - Legislac;:ao relativa a empreitada de
obras publicas - formulac;:ao de quest6es de am
bito corrente relativas a interpretac;:1'1o do Dec.-Lei
48871, de 19.2.69, e sequentes rectiHcac;:oes e alte
rac;:6es.
2.5 - Higiene e seguranC;:::l no trabalho - al·
gumas quest6es relativas as normas de prevenc;:ao
e seguranc;:a em vigor.
B-

Prow: pratica

Interpretac;:1'1o de quest6es de ambito geral re
lativas a Lei Organica da D.R.P. e ao Estatuto La
boral das Administrac;:6es e Juntas Portuarias
(Dec.-Lei 247/79, de 25.7);

1 - Os candidatos serao integrados, pelo pe
dodo maximo de 5 dias uteis, numa equipa de fis
calizac;:ao e exercerao a sua acc;:ao mediante orien
tac;:ao previamente definida e estabelecida pelo
juri.
Relativamente a esta prova os ,candidatos de
ver1'1O apresentar por escrito 0 enunciado dos tra·
balhadores que foram incumbidos de acompanhar,
bem como as condic;:6es diarias em que os mes
mos decorre'ram.

Interpretac;:ao de questoes de ambito geral re
lativamente ao Estatuto DiscipHnar do Funcionarios
Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16.1) e ao regime de

2 - Medic;:6es em obra, complementadas com
a elaborac;:ao e preparac;:ao de um expedito mapa
justificativo.

1.2 - Organica da D. R. P. e estatuto dos
funcionarios publicos:
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C -

Nat>..reza e durayio ulas pravas

Prova de conhecimentos gerais -

1-

provas

CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO
NA CARREIRA DE RECEPCIONISTA DE MATERIAlS

escritas, com durac;:ao maxima de 3 horas, constj
tuidas cbrigatoriamente pelos seguintes grupos:
I-

PROGRAMA DE PROVAS TEORICO-IPRATICAS

A -

-

Avaliac;:ao global conhecimentos (durac;:ao

de 2 horas);
II -

Organica da D.R.P. Estatuto dos Funcio

narJos Publicos e regime de faltas e licenc;:as (du
rac;:ao de 1 hora).
2 -

Prova de conhecimentos espedficos 

provas escritas, com durac;:ao maxima de 3 horas,

Provas te6ricas

De conhecimentos gerais:

1.1 - Avaliac;:ao global de conhecimentos ao
nfvel das habiiitac;:oes literarias, determinadas co
mo condic;:ao de ingresso au acesso na respectiva
carreira profissional, com particular incidencia nas
E1reas de portugues e matem,Hica.
1.2 - Organica da D. R. P. e estatuto dos
funcionarios publicos:

constitufdas o:brigatoriamente pelos seguintes gru
pas:
I-

Materiiais e processos gerais de constru

II -

Implantac;:ao de obras;

c;:ao;

111- Legislac;:ao relativa

a

empreitadas de

obras publicas assim como conhecimento da or
ganica do servic;:o de fiscalizac;:ao;
IV 3-

Higiene e seguranc;:a no trab1alho.
Prova prMica -

prova escrita, com dura

Interpretac;:ao de questoes de ambito geral re
lativas a Lei Organica da D.R.P. e ao Estatuto La
boral das Administrac;:oes e Juntas Portuarias
(Dec.-Lei 247/79, de 25.7);
Interpretac;:ao de questoes de ambito geral re
lativamente ao Est:atuto Discipl inar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16.1) e ao regime
de faltas elicenc;:as dos funcionarios publicos
(Dec. c. f. lei 19478, de 18-3-31, Dec.-Lei 49031, de
27.5.69, Lei de 14-6-13, Dec. Lei 414/74, de 7.9, e
Dec.-Lei 112/76, de 7.2).
2-

De conhecimentos especificos:

c;:ao maxima de 4 horas, obrigatoriamente consti
tuida pm 3 partes:
I -

Enunciado dos trabalhos fiscalizados;

II -

Medic;:oes em obra;

111-EPaborac;:ao das participac;:oes diarias cor
respondentes aos 5 dias de exercicio.
D -

1-

Coeficiente de v.aloti~o des provas

Prova de conhecimentos gerais-factor 1.

2 - Prova de conhecimentos especificos 
factor 2.
3-

Prova prMica -

factor 3.

2.1 - Medic;:oes e verificac;:oes - medic;:ao,
verificac;:ao, erros de medic;:ao, apetrec'hos de medi
c;:ao e verificac;:ao, paquimetro, micr6metro, cali
bres.
2.2 - 0 aprovisionamento - a func;:ao recep
c;:ao, recepc;:ao quantitativa e qualitlativa.

2.3 -

Referenciac;:ao e normalizac;:ao.

2.4 -

Identificac;:ao dos materiais.

2.5 -

Noc;:ao de tolerancia e ajustamento.

2.6 - Noc;:oes genericas sabre desenho (pro
jecc;:oes, cortes, cotas e estados de superficie).
2.7 -

Ouestoes de natureza prMica, relativas
para as fornecimentos ao Es

a legislac;:ao em vigor,
tado.

Nota. -

A selecc;:ao da materia das provas

a prestar pelos candidatos devera ser objecto de
analise previa par parte do juri, que mediante a
programa e natureza do concurso, definira a sua
complexidade em ·conformidade com as eXigencias
impostas pelo perfi I profissional da func;:ao corres
pondente
sionial.

a categoria da

respectiva carreira profis

8 -

Prova pratiat

Recepc;:ao de um determinado material, pec;:a
au conjunto, mediante a especificac;:oes tecnicas,
desenho au croquis, etc.
Esta prova implicara nao s6 a analise qualifica
tiva e dimensional como ainda 0 encaminhamento
a dar ao material recebido, assim como a respec
tiva documentac;:ao que vai acompanhar.

I S~P,IE -
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Natureza ~ dura:;ao das prov,,;s

1 - Prova de conhecimentos gerais - provas
escritas, com durac;:ao maxima de 2 horas, consti
tuidas abrigatoriamente pelos seguintes grupos:
I - Avaliac;:ao global de con'hecimentos (dura
c;:ao de 1 hora);
II - Organioa da D.R.P., estatuto dos funcio
narios publicos e regime de faltas e licenc;:as (du
rac;:ao de 1 hora).
2 - Prova de conhecimentos especificos 
provas escritas, com a durac;:ao maxima de 3 horas.
3-

Prova pratica -

durac;:ao maxima de 2 ho

ras.

o1-

Coeficiente de

valori~o

des

prow~s

Prova de conhecimentos gerais~factor 1.

2 - Prova de conhecimentos especificos 
factor 3.
3-

Prova pratica -

factor 3.

Nota. - A selecc;:ao da materia das provas
a prestar pelos candidatos de,vera ser objecto de
analise previa par parte do juri, que, mediante a
programa e natureza do concurso, definira a sua
complexidade em conformidade com as exigencias
impostas pelo perfil profissional da func;:ao corres
pondente a categoria da respectiva carreira profis
siona1.
CONCURSO DE INGRESSO E AGESSO
NA CARREIRA DE ADJUNTO DE EXPLORA'C;AO
PROGRAMA DE PROVAS TEORICO.PRATICAS

A -

-

Flrovas tooricas

De conhecimentos gerais:

1.1 - Avaliac;:aoglobal de conhecimentos ao
nivel das habilitac;:oes literarias, determinadas co
mo condi<;:aode ingresso ou acesso na respectiva
carreira profissional, com particular incidencia nas
areas de portugues e mate mati ca.

1.2 - Organica da D. R. P. e estatuto dos
funcionarios publicos:
Interpretac;:ao de questoes de ambito geral reo
lativas a Lei Organica cia D.R. P.e ao Estatuto La
boral das Aciministra<;:oes e Juntas Portuarias
(Dec.-Lei 247/79, de 25.7);
Interpretac;:ao de quest6es de ambito geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16.1) e ao regi
me de faltas e licenc;:as dos funcionarios pubricos
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(Dec. c. f. Lei 19478, de 18-3-31, DeC.-Lei 49031,
de 27-5-69" Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7.9,
e Dec.-Lei 112/76, de 7-2).
2 -

De ccnhecimentos especificos:

2.1 - Descric;:ao do funcionamento dos moto
res de explosao e de combustao interna a 4 tem
pos.
2.2 - Descric;:ao dos principais orgaos dos mo
tares de explosao e de combustao interna a 4 tem
pos.
2.3- Noc;:6es sumarias relativas aos sistemas
electricos dos veiGulos automoveis, das locomoto
ras e dos guindastes de cais;
Controle electrico e aparelhos de medida;
Baterias de acumuladores. sua ligac;:ao e con
serva9ao.
2.4 - Descri9ao dos sistemas de arranque,
de refrigerac;:ao e de IUbrificac;:ao, referidos no n.O
2.2.

2.5 - Descric;:ao ce func;onamento dos diferen
tes tipos de conjuntos e de sistems de transmissao
para locomoc;:ao de veiculos dos transportes auto
moveis e dos transportes ferroviarios e da movi·
mentac;:ao de gUindastes de cais.
2.6 - Diagnostico de avarias mecamcas e
electricas nas diferentes unidades do parque auto,
ferroviario e de cais.
2.7 - Pianos de conservac;:ao preventiva, pe
riodica ou nao, no que diz respeito as diferentes
unidades automoveis, ferroviarias e de cais.
2.8 Jizac;:ao.

Combustiveis e lubrificantes -

sua uti

2.9 - Conhecimento plena e g'lobal das di·
versas ferramentas e utensilios utilizados pelas
diferentes uni'dades, tanto na movimentac;:ao como
no transporte de mercadorias a curta e media dis
tancia.
2.10- Convenc;:6es e sinais de transito rodo
viario e de tra'fe'go ferroviario, segundo 0 Codigo
cia Estrada e a Regu!lamento de Sinais da OP,
respectivamente.
2.11 - No<;:oes gerais sabre circulac;:ao ferro
viaria, conservac;:ao e manutenc;:ao dos tro90s de
vias ferreas.
2.12 - Acostagem e desacostagem de embar
ca90es - conhecimento sabre a execuc;:ao destes
servi90s.
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2.13 - Conhecimentos gerais sobre descar
gas de peixe, Iotas e imposic;:aes sobre 0 pescado.
Regulamento do porto de Pesca.
2.14 - Noc;:a·es sabre servic;:o de gUindagem
de mercadorias, incluindo graneis Iiquidos ou car
gas contentorizadas.
2.15 - Conhecimentos parciais da le'gislac;:ao
sobre 0 regime aduane!ro vigente:
ClassificaC;30 aduaneira cos depositos e ar
mazens;
Servic;:o de trafego.

Entrada de embarcac;:aes;
Desembarque de passageiros e bagagens;
Conferencia de descargas;
Em:harcac;:aes a carga;
Manifestos, conhecimentos
mentos aduaneiros.

e outros

docu

2.17 - Conhecimentos sobre 0 regime de tra
balhos portuarios:
Regulamentos sindicais.

2.18 - Classificac;:ao dos tipos de mercado
rias e das instal!ac;:oes para dep6sitos e ou arma
zenamento nas condic;:aes ideais de se'guranc;:a de
acordo corn a legislac;:ao vigente, nomeadamente
mercadorias inflamaveis e t6xicas.
2.19 -

2.24 - Elaborac;:ao de ocorrencias e mapas
diarios de trabalho reaiizado, ind!ces de produtivi·
dade e graficos de movimentac;:ao (cargas, navios,
etc.).
Estatisti ca.

2.25 Calculo da estimativa de custo de
qualquer servic;:o de carga ou descarga, movimen
tac;:ao e ou armazenagem de mercadorias (Geral,
a granel ou contentorizada) na area de expJorac;:ao
da D.H-P.
B-

Regulamento de p:i1otagem vigente:

Obrigac;:aes dos pilotos;
Sinais;
Pi lot8gem no Porto do FunchaL
Coordenac;:ao e planificac;:ao de atra
cac;:ao de navios face as disponibilidades de cais,
natureza da carga a movimentar e sua desatra
cac;:ao.
2,20 -

2.21 - Articulac;:ao da func;:ao, sua dependen
cia e interJigac;:6es funcionais com os restantes
servic;:os.
2.22 - Conhedmentos sobre 0 Regulamento
de Tarifas da D.R.P.
2.23 - Conhecimento elementa;- da legis
lac;:ao sobre acidentes de trabalho; medidas de
seguranc;:a relativas ao trMego rodoviario. ferro
viario e de cais, as instalac;:aes de armazenamento
de mercadorias, as cargas e descargas e a acos·
tagem e desacostagem de embarcac;:aes.

Pr01fa pratica

Prova pratica de organizac;:ao de traba1lho:

1-

2.16 Conhecimentas parciais de Regula
mento das Alfandegas:
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1.1 - Conhecimento Geral sabre organizac;:ao
de qualquer servic;:o de Exp)orac;:ao portuaria, de
aeordo com os regulamentos vigentes.
1.2 - Elaborac;:ao de um plano de trabalho,
considerando simultaneamente as djferentes inter
venr;;aes relativas a explorac;:ao portuaria (acosta
gem, carga, descarga, movimentac;:ao, trans'P0rte
e armazenagem de mercadoriasJ, tendo como ab
jectivos a abtenc;:ao de bons indices de produtivi
dade, eficacia e seguranc;:a ·do trabalho.
2 - Prova pratica de conduc;:ao - conduc;:ao
de varias unidades dos transportes autom6veis e
dos transportes ferroviarios.

1 - Prova de conhecimentos gerais - prorva
escrita, com a durac;:ao maxima de 4 horas, cons
tituida obrigatoriamente 'pelos seguintes grupos:

I -

Avaliac;:ao global de con'hecimentos;

II - Organica da D.R.P., estatuto dos funcio
narios plJblicos e regime de faltas e licenc;:as.
2 - Prova de conhecimentos especfHcos
prova escrita, com a durac;:ao maxima de 3 horas.
3 Provas prMicas a durac;:ao maxima
destas provas sera de 4 horas.

o1

Coeficiente de vclori~ das provas

Prova de conhecimentos gerais -

fac

tor 1.
2 - Prova de conhecimentos especificos
factor 2.
3 -

Provas prMicas -

factor 3.

Nota - A selecc;:ao da materia das provas a
prestar pelos candidatos devera ser objecto de
analise previa pOI" parte do juri, que, mediante 0
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programa e natureza do concurso, derfinira a sua
complexi'dade em confol"midade com as exigencias
impostas pe'lo perfil pmfissional da fungao corres
pondente a categoria da respectiva carreira pro
fissional.

2.4 - Nogoes sabre excploragao portuaria 
nogoes sobre manifesto de carga, recebime-nto e
entrega ,de marcadorias.

CONCURSO DE INGRE'SSO E ACESSO
NA CARREIRA DE AGEI\JTE DE E~PLORA<;AO

Tipo de mercadorias, origem e destino;
Olassificagao de mercadorias perigosas, re
gras para a sua movimentac;:ao e al"mazenagem;

PROG'RAMA DE PnOVAS TEORICO;PRAl'ICAS

A -

-

Provas teoricas

1.2 - Organica da D. R. P. e estatuto dos
funcionarios publicos:
Intel,pretagao de questoes de ambito gem!,
relativas a Lei Organica da D:R.P. e aos Estatuto
Laboral das Administrac;:oes e Juntas Portuarias
(Dec.-Lei 247/79, de 25.7);
Inenpretagao de questoes de ambito geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16.1) e ao regi
me de faltas e licengas dos funcionarios pu:blicos
(Dec. c.f. lei 19478, de 18.3.31, Dec.-Lei 49031, de
27.5.69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7.9, e
Dec.-Lei 112/76, de 7.2.).
De conhecimentos especi'ficos:

2.1 - Conhecimentos sabre 0 Regulamento
de Tarifas e sua aplicac;:ao:
Conhecimento de ol"dens de servigo relacio
nadas com assuntos de exploragao portuaria a nf
vel da fungao.
2.2 neira:

Conhecimentos gerais sabre embarcagoes;
Conhecimento das caracterfsticas genericas
dos contentores e das paletas.

De conhecimentO's gerais:

1.1 - Avaliagao global de conhecimentos ao
nfvel das habilitagoes literarias. determinadas c~
mo condigao de ingresso ou acesso na respectiva
carreira profissional, com particular incidencia nas
areas de portugues e matematica.

2 -

Nogoes sabre mercadorias e embar

2.5
cac;:oes:

Breves noc;:oes sabre legislac;:ao adua

Do Regulamento das Alfandegas - entrada e
safda das embarcagoes, descarga de mercadorias
e embarcagoes a carga, conferencia de descarga
edireitos do porto;
Da Rerforma Aduaneira zens.

depositos au arma

2.3 - Operac;:oes de carga e descarga - no
goes sabre trMego portuario, carga e descal"ga
de navios, armazenagem e lingagem.

2.6 - Noc;:oes de higiene e seguranga nas
operagoes portuarias.
2.7 - Nogoes gestao e coordernagaode pes
soal - articu]ac;:ao 'da fungao, sua dependencia e
interligagao funaional com os restarntes servic;:os.
B -

Prova pratica

Dar cumprimento a execugao de um plano de
trabalho previamente e'laborado inerente as dife
rentes areas de intervengao de exploragao por
tuaria.
C -

Natu reza e dm'a~10 das prrovas

1 - Prova de conhecimentos gerais - prava
escrita, com a duragao maxima de 3 horas, cons
titurda obrigatoriamente pelos seguintes grupos:

I -

Avaliagao global de conhecimentos;

" - Organica da D.R.P. estatuto dos funciona
rios pUb'licos e regime de faltas e licengas.
2 - Prova de conhecimentos es'pecificos
prova escrita, com a duragao maxima de 3 horas.

3 - Prova pratica prova sera de 1 hora.

o1
tor 1.

a duragao maxima desta

Ccaficieme de valoriza1;ao

cas

provas

Prova de conhecimentos gerais -

fac

2 - Prova de conhecimentos espedficos
factor 2.
3 -

Prova pratica -

factor 3.

Nota - A selecgao da materia das provas a
prestar pelos candidatos devera ser objecto de
analise previa POl" parte do juri, que me,diante a
programa e natureza do concurso, deifinira a sua
complexidade em conformidade com as exigen
cias impostas pelo perfil profiss:onal da fungao
correspondente a categoria da respectiva carreira
profissional.
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CONCURSO DE INGRE8S0 E ACESSO
NA CAHREIRA DE AUXIUAR DE EXPLORACAO
PROGRAMA DE PROVAS TEORICOJPRATIGAS
A 1 -

Provas teoricas

De conhecimentO's gerais:

1.1 - Avaliagao global de conhecime'ntos ao
nivel das habilitagoes literarias, de'terminadas co
mo condigaode ingresso au acesso na respectiva
carreira profissional, com particular incidencia nas
areas de portugues e aritmetica.

constituidas
grupos:

I -

Jntenpretac;:ao de questoes de ambito geml re
lativas a Lei Organica da D.R/P. e ao Estatuto La
boral das Administragoes e Juntas Portuarias
(Dec.-Lei 247/79, de 25.7);
Interpretag80 de questoes de ambito geral re
Jativamente ao Estatuto Disciplinar dos funciona
rios publicos (Oe'c.-Lei 24/84, de 16.1) e ao regime
de faltas e licengas dos funcionarios publicos (Dec.
cJ. lei 19478, de 18.3.31, Dec.-Lei 49031, -de 27.5.69,
Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7.9, e Dec.-Lei
112/76, de 7.2).
2 -

pelos

seguintes

Avaliagao global de conhecimentos;

11 - Organica da D.R.P. estatuto dos funcio
narios publicos e regime de faltas e licenc;;as.
2 - Prova de conhecimentos especfficos
prova escrita, cem a durat;8.o maxima de 3 horas.

3 - Prova pra,ica prova sera de 1 hora.
D -

1.2 - Organica da D. R. P. e estatuto dos
funcionarios publicos:

obrigatoriamente

a clura9ao maxima desta

Cosficiente de vailoriZ8l4fao das provas

Prova de conhecimentos gerais -

1

fac

tor 1.

2 -

Prova de conhecimentos especfficos 

factor 2.

3 -

Prova prEitica -

factor 3.

Nota - A selecgao da materia das provas a
prestar pelos candidatos devera ser objecto de
analise previa pOI" parte do juri, que, mediante 0
programa e natureza do concurso, ddinira a s,ua
complexidade em conformi'dade com DS exigencias
impostas pelo perfil profissional da fungao corres
pondente a categoria da respectiva carreira pro
fissional.

De conhecimentos especificos:

Nogoes de:
Acostagem, guindagem, aluguer de aparelhos,
trMego, transportes autom6veis, armazenagem e
pesagem;
Ap,licagao do Regulamento de tarifas a cada
uma das actividades anteriormente mencionadas
e elaboragao dos reS"pectivos mapas;
Nogoes gerais sabre os varios tipos de carga
- geml e perigosa - , com vista aos cuidados a
tel" na sua movimentag80 e armazenagem;
Conhecimentos sabre ferramentas e utensi
lias; sua Lltilizagao e manutengao;
Con'hecimentos so:hre pesagens: funcionamen
to e conservagao de balangas basculas;
Nogoes de higiene e seguranga nas Opera
goes portua:ias.
B -

ProVia pratica

Prova de caracter executivo, com inoidencia
nas materias de conhecimentos espercificos.
G -

Natureza e duravoo 'Clas provas

1 - Prova de conhecimentos gerais - pro
vas escritas, com a -duragao maxima de 2 horas,

CONCURSO DE INGR!ESSO E ACESSO
NA CAHRElHA DE FIEL DE DEPOSITO
DE ABASTECIMENITO
PROGRAMA DE !1'ROVAS TE6RICo-PRATICAS

A -

1 -

Provas te6ricas

De conhEcimentos gerais:

1.1 - Avaliac;;ao global de conhecimentos ao
nfvel das habilitagoes literarias determinadas co
mo condigao de ingresso au ,de acesso na respec
tiva carr8'ira profissional, com particuilar inciden
cia nas areas de portugues e matematica.
1.2 - Organica da D,R.P. e estatuto dos fun
cionarios publicos:
Interpretagao de questoes de ambito geml re
lativas a Lei Organica D.R.P. e ao Estatuto Lahoml
das Administragoes e Juntas Portuarias (Deic.-tei
247/79, de 25.7);
Interpretagao de qU8st6es de ambito geral 1"8
lativamente ao Estatuto Discipl\inar dos funciona
rios publicos ('Dec."Lei 24/84. de 16:1) e ao re'9ime
de faltas elicengas dos funeionarios pub-licos
('Dec. d. lei 19478, de 18.3.31, Dec.-Lei 49031, de
27.5.69, Lei de 14-6.13, DeC.-Lei 414/74, de 7.9, e
Dec.-Le'i 112/76, de 7.2).
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I SERlE 1.2 - Org5nica da DRP
narlos pub!icos:

De conhecimentos especfficos:

2.1 - Apare!hos de rnedi·da, suas ap'llcac;:6es
(micrometros, paquimetros, balanc;:as, comparado
res, etc.).
2.2 -

Armazenagens:

Pesagens, contagens e medic;:6es;
Movimentac;:ao e arrumac;:ao de materiais;
Conservac;:ao de materiais;
Preenc'himento de fichas de movimentac;:ao de
materiais.
2.3 -

85tatuto dor; funcio

Interpretac;:ao de questoes de ambito geral re
iatvas
Lei Organica da DRP e 200 Estatuto Labo
raj das Administrac;:6es e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 247/79, e 25/7);

a

Interpretac;:ao de questoes de ambito gersl re
lativamente 200 Estatuto Discip!inar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16/1) e 200 regi
me de fa!tas e lieengas dos funcionarios publleos
(Dec. c. f. lei 19478, de 18-3-31, Dec.-Lei 49031,
de 27-5-69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7-9,
e Dec.-Lei 112/76, de 7-2).

2 -

Conhecimento dos materiais:

0
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De eonhecimeiltos especfficos:

Heferenciac;:ao, normalizac;:ao e nomenclatura
de materiais e aparelhos;

2.1 -

Conhecirnentos genericos de materiais de uso
corrente nos servic;:os da D.R.P.

Movimenta9ao e arrumac;:ao de materiais;

a

2.4 Ouest6es de ambito geral relativas
organica e funcionamento do servic;:o de armaz'em
da D.R.P, e sua interligac;:ao com os restantes ser
vic;:os da D.H.:P.

Armazenagem:

Pesagens e contagem;
Conservac;ao de materiais.

2.2 - Conhecimento de materiais de usc cor
rente nos servic;os de arrn:3Z0m.
2.3 - Normas de seguranc;:a e nlglene no tm
balho inerentes ao exercicio da func;:ao.

2.5 - l\Jormas de seguranc;:a e higiene no tra
balho inerentes 200 exercfcio da func;:ao.

B -

Prova pradca

Arrumac;ao de materiais em armazem.
B -

PrOVl8S prarticas

ConSerV3.:;;8o de materiais em lotes.

Mo:vimentac;:ao e arrumac;:ao de materiais em
armazem.
IdentHicac;:ao de materiais ou aparel'hos.
Conservac;:ao de materiais em lotes.
C -

Natureza e dur&l;:ao 'das prov2s

1 - Prova de conhecimentos gerais - prova
esoita, com a durac;:ao maxima de 2 horas.

2 Prava de conhecimentos especfficos
prova escrita, com a durac;:ao maxima de 3 horas.
CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO NA
CARREIRA DE FIEL AUXILIAR DE DEPoSITO

C -

Natureza e durayao das provas

1 - Prova de conhecimentos gerais - prova
escrita, com a durac;:ao maxima de 1 hora.

2 Prova de conheci:nentos especificos
piOva escrita, com a durac;ao maxima de 1 hora.
3 hora.

o1
tor 1.

Prova pratica -

durag50 maxima de 1

Coeficiente de valori~o clas provas

Prova de conhecimentos gerais -

fac

Prova cJe conhecimentos especHicos
factor 2.

PROGRAMA DE PROVAS TE6RICO..PRATICAS
A -

1 -

:Prov8$ teorlcas

De conhecimentos gerais:

1.1 - Avaliac;:ao globa! de conhecimentos ao
nive! das habilitac;:6es literarias determinadas co
mo ·condic;:ao de ingresso ou de aces so na respecti
va careira profissional, com particular incidencia
nas areas de portugues e 3i"itmetica:

3 -

Prova pratica -

factor 2.

Nota. A selecc;:ao da materia das provas
a prestar pelos candidatos devera ser cbjecto de
analise previa por perte do jLlri, que, mediante 0
programa e natureza do concurso, definira a sua
complexidade ern conformidade com as exigencias
impostas pelo perfil profissional da fun:;:so carras
pondente
categoria da respectiva carreira pro
fissional.

a
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CONCURSO DE ACESSO ~~A CARREIRA DE
MANOBHADOR CHEFE DE GUINDASTE8
PROGRAMA DiE PROVAS TEORICO-P'RATICAS

A -

1 -

De conhecimentos gerais:

1.2 - Organica da DRP e estatuto dos funcio
narios pubiicos:
Interpretac;:ao de quest5es de ambito geral re
lat:vas a Lei Orgfmica da DRP e ao Estatuto Labo
ral das Administrac;:oes e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 247/79, e 25/7);
Interpretac;:ao de quest5es de ambito geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios PLiblicos (Dec.-Lei 24/84, de 16/1) e ao regi
me de faltas e licenc;:as dos funcionarios publicos
(Dec. c. f. lei 19478, de 13-3-31, Dec.-Lei 49031,
de 27-5-69, Lei de '14-6-13, DeC.-Lei 414/74, de 7-9,
e Dec.-Lei 112/76, de 7-2).

2 -- De conhecimentos especificos:
Conhecimentos tecnico-profissionais ba

Composic;:ao e dccomposic;:ao de forc;:as;
~~oc;:oes

Ferramentas e ut8ilSilios de iingagem;
Cabos de ac;:o e acess6rios de movimentaC;:80
(Iingas, gatos, etc.)

Provas te&icas

1.1 - Avaliac;:ao global de conhecimentos ao
nivel das habilita96es liten3rias determinadas co
mo condic;:ao de ingresso ou de acesso na res
pectivacarreira piofissional.

2.1 sicos:

Conhecimeiltos sobre os circuitos 0 compo
nentes electricos dos gUindastes G sua utiliza':;:ao;

sobre roidanas e alavancas;

Determinac;:ao do centro de gravidade de fi
guras planas e do s61idos pelos metodos grMi
cos e ou analiticos;

Ut:liza9ao de ferrarnentas adequadas e forma
de lingagem de mercadorias;
Conservac;:ao preventiva:
Conhecimentos sabre os diferentes pianos de
conservac;:ao preventiva dos gUindastes, a cargo
dos servic;:os de guindagem;
Preenchimento do diario do sparelho;
Preenchimc:lto de mapas diarios:
Mapas de movimentay80 de mercadorias, par
tcipac;:ao de ponto do pessoai, mapas estatisticos
e outros;
Normas de higiene e seguran<;a no trabalho
inerentes ao exercicio da fun<;:50.
B -

Prova prMJca

1 - Distribuii;30 de guindastes pelos varios
navios, tendo em consideraQ80:
Sua colocaC;:80 com vista D obtenC;:20 do me
ihor indice de produtividade e em perfeitas condi
c;:5es de segurailc;:a;
ArtculaC;:ElJ com outras actividades desenvol
vidas no cais e ou no navio.

2 Utilizac;:ao de ferramentas adequadas a
cada g6nero de trabaiho.

3 -

Modos operat6rios no fim do perfOdo de

Determ:nac;:ao do peso de corpos;

trabalho:

Momento de estabilidade e de derrube;

Movimentac;:ao e situac;:ao dos gUindastes, ten
do em conta a atracac;:50 e desatracac;:aode na
vios:

Noc;:5es de coefjciente de seguranc;:a;
Noc;:oes de carga de rotura;

8ituag80 dos guindastes em relar;;ao as vias
terreas;

Noc;:58S do carga de seguranc;:a.

2.2 -

Conhecimentos tecnico-especfficos da

func;:ao:
Conhecimentos sobre as nomenclaturas de
gUindastes, caracteristicas tecnicas e de utilizaC;:30;
Utilizac;:ao apropriada do gUindaste em fun
<{ao de:
Amplitude da lanc;:a;

Acc;:ao conjuntQ de 2 guindastes;
componentes

Fixac;:ao dos guindastes aos carris.
Coordenac;:ao de trabalhos de conserv3C;:80, no
meadamente:
Acc;:ao a desenvolver nas conserv8c;:oes;
Acc;:5es a coordenadar nos trabalhc8 de lubri
ficac;:ao, limpeza e outros a cargo do servic;:o de
gUindagem.

Capacidade de carga;

Conhecimentos sabre
cos do guindaste;

Orienta((ao dos gulndastes na Situ8((DO de fora
de servic;:o;

mecani

5 - Elaborac;:ao de uma informnc80 de servi
C;:O sobre uma dada ocorrencia.

30-S

({aO

1 - Prova de conhecimentos gerais - provas
escritas, com a durac;;ao maxima de 3 horas, cons
tituidas obrigatcrlamente paJos seguintes grupos:

II - Organica da DRP, estatuto dos funciona
rios publicos e regime de faltas e licenc;;as.
2 - Prova de conhecimentos especificas
prova escrita, com a durac;;ao maxima de 3 horas.

3 - Prova prc'itica prova sera de 4 horas.
D-

1
tor 1.

a durac;;ao maxima desta

Utilizac;;5a apropriada do guindaste em fun
de:
Amplitude da lanc;;a;
Capacidade de carga;

Conhecimentos sabre componentes mecanicos
do guindaste;
Conhecimentos sabre as circuitos e compo
nentes electricas dos guindastes e sua ut:!iza9ao;
Ferramentas e utensilios de lingagem;
Cabos de 390 e acessorios de movimentagao
(fingas, gatos, etc.);

de mingagem de mercadorias;

Coeficiente e valorlZ'a9ao das provas

fac

2 - Prova de conhecimentos Gspecificos
factor 2.
Prova pratica -

factor 3.

CONCURSOS DE INGRESSO E ACESSO NA
CARREIRA DE MA~JOBRADOR DE GUIf'JDASTES

Conhecimentos sabre os diferentes planas
de conservac;;ao preventiva, a cargo dos servi:;;os
de guindagem;
Regras fundamentals
nho da fun({i.io;
Preench:men~o

1-

Prows te6ricas

do di6rio do aparclho;

B -

Prova Ilratica

Condut;ao dos varios tipos de gUindaste.

De conhecimentos gerais:
C -

1.1 -

Avaliac;;ao global de conhecimentos ao
nivel das habilitac;;6es iitera:ias determinadas co
mo condic;:ao de ingresso au de acesso na res
pectiva carreira profissional, com particular inci
dencia nas areas de portugues e aritmetica.

1.2 - Organica da DRP e estatuto dos funcio
narios publicos:
Interpret:H;ao de quest6es de ambito gem I re
iativas a Lei Organica da DRP e ao Estatuto Labo
ral das Administrac;:6es e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 247/79, e 25/7);
Interpretac;;50 de quest6es de ambito geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona·
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16/1) e ao regi
me de faltas e licenc;;as dos funcionarios pubi:cos
(Dec. c. f. lei 19478, de 18-3-31, Dec.-Lei 49031,
de 27-5-69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7-9,
e Dec.-Lei 112/76, de 7-2).
De conhecimentos especificos:

Conhecimento sabre a nomenclatura do guin
daste, caracteristicas tecnicas e de utilizac;;ao:

a observar no desempe

Norrnas de higiene e segurant;a no trabalho
inerentes ao exercicio (13 func;;ao.

PROGRAMA DIE PROVAS TEORIOQ·PRATICAS

A -

NOMERO 31

Utilizac;;ao de ferramentas ocIequadas e fOrI;Jas

Prova de conhecimentos gerais -

3 -

--

Acc;:ao conjunta de 2 gUindastes;

Avaliac;;ao global de conhecimentos;

I -

2 -

I SERlE -

.. _-------------~-- - - -

Natureza e

d~

das

prOWlS

Prova de conhecirnentos gerais, provas
escritas, com a durac;ao maxima de 3 horas, cons
tituidas obrigatoriamente pelos seguintes grupos:
1 -

I -

Avaliac;:ao global de conhecimentos;

II - Orrganica da DRP, estatuta dos funcio
narios publicos e regime de faltas e licenc;;as.
2 - Prova de conhecimentos especificas
prova escrita com a duragao maxima de 3 heras.

3 - Prova prc'itica - A durac;;ao maxima des
ta prova sera de 1 horas.

o 1

Coeficiente de Vll)ol'izalfao das Provas

Prova de conhecimentos gerais -

fac

tor 1.
2 - Prova de conhecimentos especfficos
factor 2.
3 -

Prova prc'itica -

factor 4.

Nota. - A se1ect;ao da materia das pravas a
prestaI' pelos candidates devera ser objecto de

10 DE MARCO DE 1983

S-31

amll:se previa por parte do juri, que, mediante 0
programa e natureza do concurso, defininl a sua
complexidade em confcrmidade com as exigencias
impostas pelo perfil profissional da funQao corres
pondente a catogoria da respectiva carreira pro
fissional.
CONCURSO DE ACESSO NA CARREIRA DE
MANODR,.CI.DOR-CHEFE DE MOTORiZ.L\DOS
DE TRAFEGO
PROGRAMA DIE PROVAS TEOR,!CO-P'RATICAS
A -

1 -

Provas te6ricas

De conhecimentos gerais:

1.1 - Avaliac;:ao global de conhecimentos ao
nivel das habjilitsQ6es literarias determinadas co
mo condiQ8o de ingresso ou de acesso na respecti
va carreira profissicnal.

1.2 - Organicada DRP e estatuto dos funcio
narios publicos:

Interpretac;:ao de quest6es de ambito geral re
lativas a Lei Organica da DRP e ao Estatuto Labo
ral das Administra96es e Juntas Portuarias (Dec.
-~ei 247/79, e 25/7);
Interp,UaC;:30 de quest6es de ambito geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16/1) e ao regi
me de faltas e licenr;;8s dos funcionarios publicos
(Dec. c. f. lei 19478, de 18-3-31, Dec.-Lei 49031,
de 27-5-69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7-9,
e Dec.-Lei 112/76, de 7-2).
2 2.1 basicos:

De conhecimentos especificos:
Conhecimentos

tecnico-profissionais

Determi'nac;:ao do centro de gravidade de figu
ras planas e de s6!idos pelos metodos grMicos
e analiticos;
Composic;:ao e decomposic;:ao de forc;:as;
t'JoQao de momento de estabilidade e de der
rube;
DeterminaQao do peso dos corpos com vista
ao dimensionamento correcto dos utensflios a uti
lizar.
2.2 funQao:

Conheclmentos tecnico especificos da

Conhecimento garal das unidades dos trans
portes autom6veis da DRP;
Descric;:50 do funcionamento dos rnotores de
explosao internn e de 4 tempos;

DescriC;:80 dos 6rgaos principais do sisterna
de a!imentaQ3o dos motores de explosao inter
na e de 4 tempos;
Descric;:ao do funclonamento dos d:ferentes
tipos de embraiagem e transmissao uti!izados nos
veiculos autom6veis;
DescriQao dos sistemas de arranque utilizados
nos motores de explosao e de combustao interne;
DescriQao dos sistemas de refrigeragao e de
lubrificaQao mais utilizados nos motores diesGI;
NOQoes sumarias sobre electricidade 8utmno
Circuitos electricos e apare!hos de medida
utilizados nos veiculos autom6veis;
DescriC;:80 do funcionamento do dinamo, al
ternador e motor de arranque;
Bateria de acumuladores; sua ligaQ80.
Conhecimentos gerais sobre pl:1I10s de con·
servaQao preventiva das diferentes unidades dos
transportes autom6veis, cuidados a observar dia
rlamente, mensa!mente, etc.;
Combustiveis e lubrificantes; sua utilizaQao;
Ccnhecimr'nto pleno das diversas fen"amen
tas, utensilios e outros meios usndos pelos trans
p::ntes automoveis e as suas Gpl iC8c;:oes nas ope
rac;:oes de rnovimentac;:ao de merc2dori£ls, nomea
damente cargas, transportes e descargas p8ra per
to e
distancia;

a

Diagn6stico de avarias rnecanicas e electric::ls;
Normas de higiene e seguran9a no trabalho
inerentes ao exerclcio da funQ80.
2.3 ArticulaQac da fungao, sua
cia e inter'igaQoes funcionals.

depende~

2.4 - ElaboraQao de uma partlcipar;:ao diaria,
ocorrElilcias e mapa de trabalho realiz3do.
B -

Prova pratlca

1 - ElaboraQao de um plano de trabalho, con
siderando a necessidade de coordenac;:ao de tra
balhos simultaneos de varios postos intervcnien
tes na movimentac;:ao de cargas, tendo como objec
tivo obter melhores indices de produtividade e
economia com eficacia e seguranc;;a.
2 - ConduQao de varias un:dades dos trans
partes autom6veis.

3 - ElaboraQao de uma informac;:ao de servi
<;0 sobre uma dada ocorrencia.

32-S

I GEiiiE C -

Natureza e

dur~aQ

das prOWls

1 - Prova de conhecimentos gerais pro
vas escritas, com durac;:ao maxima de 3 horas,
constitufdas obrigatoriamente pelos seguintes gru
pos:
I -

Avaliac;:ao global de conhecimentos;

2 -

Prova de conhecimentos especificos 
prova escrita, com durac;:ao maxima de 3 horas.

Dc -

1 tor 1.

a dura9ao maxima desta

Sistema de arranque, de refriger3<;:80 e de Ill
brifica<;:80;

Diagn6stico de avarias mecanicas mais cor
rentes.

2.2 -

C:oeficiente de Valorizal;ao das Provas

Prova de conhecimentos gerais -

Circuitos electr:cos e ap3re'hos de medida uti
lizados nos vefculos autom6veis;

Bateria de acumuladores; sua liga98o.
fac

2.3 -

3 -- Prova pratica -

factor 3.

CONCURSO DE II'JGRESSO E ACESSO NA
CARREIRA DE MANOBRADOR DE MOTORIZADAS
DE TRAFEGO
PROGRAMA D'E PROVAS TE6Rlco-PRAnCAS
A -

Electricidade:

Descric;:ao do funcionamer.to de dinamos, al
ternadores e motores de arranque;

2
Prova de conhecimentos especiflcos
factor 2.

Provas te6ricas

De conhecimentos gerais:

1 -

Funcionamento dos diferentes tipos de com
ponentes e sistemas de transmiss§o para locomo
gao de vefculas;

Sistemas hidraulicGs mais correntes;

II - Organica da DRP e estatuto dos funcio
nar:os pLiblicos e regime de faltas e licenc;:as.

3 - Prova pratica prava sera de 4 horas.

NUMERO 31

1.1 AvaliaC;:8o global de conhecimentos ao
nfvel das habilita<;:oes literarias determinadas co
mo condi<;:ao de ingresso au acesso na respecti
va carreira profissional, com particular incidencia
nas areas de portugues e aritmetica.

Conservac;:ao:

P!anos de conserva<;:ao;
Planas de lubrificac;:ao;
Tipos de lubrlficantes.

2.4 - Ferramentas e utensflios - general ida
des sob,e ferramentas e utensliios; sua conserva
c;:80.
2.5 - Higiene 0 seguranc;:a no trabalho - nor
mas de seguran<;:a e higiene no trabalho inerentes
n func;:8o.

2.6 - Preenchimenta de n,8pas e do diario
de aparelho.
B -

Prova pratrca

Conduc;:ao de varias unidades dos transpo:
t8S autom6veis. Preenchimenta de mapas e do din
rio do aparelho.

1.2 - Organica da DRP e estatuto dos funcio
narios pLiblicos:
Interpreta<;:80 de questoes de ambito geral re
iat:vas
Lei Organica da DRP e ao Estatuto Labo
ral das Administra<;:oes e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 247/79, e 25/7);

a

Interpreta<;:ao de questoes de ambito geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios PLiblicos (Dec.-Lei 24/84, de 16/1) e ao regi
me de faltas e licen<;:as dos fUllcionarios publicos
(Dec. c. f. lei 19478, de 18-3-31, Dec.-Lei 49031,
de 27-5-69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7-9,
e Dec.-Lei 112/76, de 7-2).
2 -

2.1 -

De conhecimentos especfficos:
Mecanica:

Funcionamento dos motores de eX:Jlosao In
tema e de 4 tempos e 6rgaos componentes:

1 - Prova de conhecimentos gerais - pro
vas escritas, com durac;:ao maxima de 3 horas,
constitufdas obrigatoriamente pelos seguintes gru
pas:
I -

Avalia<;:ao global de conhecimento::;;

II - Organica da DRP, estatuto dos funciona'
rios publicos e regime de faltas e licen<;:as.
2 - Prova de conhecimentos especfficos
prava escrita, com durac;:ao maxima de 3 horas.

3 -- Prova prtitica prova sera de 1 hora.
D -

1 tor 1.

CoeHciente de

a duraC;:80 maxima desta

Valorjza~iio

das Frovas

Prova de conhecimentos gerais -

fac
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2 - Prova de conhecimentos especificos
factor 2.

3 -

Prova pratica -

S-33

----------

factor 4.

Nota - A 3elecgao da materia das provas a
prestar palos candidatos devera ser objecto de
analise pre\/::l por parte do jC!ri, que, mediante 0
programa e natureza do concurso, definira a sua
complexidade em conformidade com as exigencias
impastas pelo perfil pwfissional da fungao corres
pondente
categoria da respectiva carreira pro
fissional.

a

Marcas da entrada dos portos do Funchal e
Porto Santo e sua utilizac;ao;
'Conhecimentos gemis das cartas maritimas
no que diz respeito a recortes da costa, sondas,
qualidadesde fundos e caracteristicas dos farois
da costa e de portos;
Conhecimento dos regU'lamelntos maritimos e
dispos,igoes regullamentares que I'hes digam res
peito;
Conhecimento do Codigo Internacional de Si
nais;
Regras para evitar abalroamentos no mar;

CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO NA
CARREIRA DE MESTRE DE TRAFEGO LOCAL
PROGR~MA

Procedimentocom visibilidade reduzida;

DE PROVAS TEOR,ICO·PRATICAS
A -

1 -

Deveres a observar durante 0 quarto na ponte;

Provas te6ricas

De conhecimentos gerais:

Interpretagao dos sinais de aviso de mau tem
po;
Sinais sonoros e luminosos para os navios
vista um dos outros;

a

Conhecirnentos das manobras dos navios na
atracagao e largada dos cais. Normas a obs€rvar
quando reboca;

1.1 - Avaliagao global de conhecimentos ao
nivel das habilitagoes literarias determinadas co
mo condigao de ingresso ou acesso na respecti
va carreira profissional, com particular inciden
cia nas areas de portugues e aritmetica.

CUidados a ter com a arruma9ao -do navio e
sua beneficia9ao;
forma de proceder

1.2 - Organica da DRP e estatuto dos funcio·
narios publicos:

Conhecimento da arte de querenar embarca
goes e vice-versa;

Interpretagaode questoes de ambito geral re
iativas a Lei Organica da DRP e ao Estatuto Labo
ral das Administragoes e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 247/79, e 25/7);

Maneira de governar uma embareag80 a rumo
de agl1lha;

lnterpretag80 de questoes de ambito geral re
lativElmente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16/1) e ao regi
me de faltas e liceng3s dos funcionarios publicos
(Dec. c. f. lei 19478, de 18-3-31, Dec.-Lei 49031,
de 27-5-69, Lei do 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7-9,
e Dec.-Lei 112/76, de 7-2).

Meteoralogiarudimentar. Leitura de harome
tros e termometros;

a

Modo de remediar avarias no mar;
Nor;:oes elementares de cosmografia;

Nuvens, ventos, eorrentes e estado do mar;
Nogoes elementares do fen6meno das mares.
Praia-mar e 'baixa-mar;
Conhe!cimento da barca e do odometro;
Agulhas magneticas;

2 2.1 -

De conhecimentos especfficos:
Ouestoes relativas a:

Nomenclatura geral do navio e conhecimen
tos dos farois e sinais sonoros regulamentares pa
ra l)SO das embarca90es;

Influencia da aproximar;:ao de metais magne
tieos na agulha;
Rumos verdadeiros. Magnetico e da agulha.
Declina9ao,desvios, variagao total e abati
mento;

Condigoes gerais de navegaQao e permanen
cla no Porto do Funchal e Porto Santo.

Conversao de rumos;

Baixios, balizas, marcas, farois e sinais sono
ros para nave'gagao;

Sondagens;

iConhecimernto geral da costa e da costa e da
area ,de navegagao costeira relativamente a bai
xios, correntes, mares, farois, ventos dominantes,
canais, ibarras, rios e portos de abrigo!

Medigao da ve!locidade de uma emharca9ao;

Prumos;
M090es sobre tonelagem de arqueagao;
Bordo livre;
Sinais de socorro;

I S~~IE - NUMERO 31
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34-S
Modo de sa/var pessoa e objectoque caia
agua;

a

Saiber quais as precau<;;oes essenciais para
evitar incendiosnas unidades;
Regras de actuagao no combate dos diversos
tipos de incendios e rpo]uir;:ao por hidrocarbonetos
e outros;
Evacuar;:80 de um Jerido de bordo;
Saber actuar no combate a incendios, nomea
damente em circuitos electricos;
Saber quais 'os cuidados imediatos para feri
mentos, queimaduras e naufragos;
Saber 0 que e 0 estado de choque e como
proceder 'nesses casos;
Sarber reconhecer uma fractura e como proce
der nesses casos, considerando principalmente as
fracturas da coiuna vertebral.
B -

Prova pratlca

Manobrar e govem2rreboques dentro e fora
dos Partos do Funchal e Porto Santo com embarca
r;:oes a reboque.
Atracar e desatracaruma embarcar;:ao.
Manobrar e governar a rumo de agulha;
Manobras de passar e receber rebaques em
todas as condir;:oes de tempo e mar. Utilizar;:80 da
pisWla lanr;:a-cabos.
Manobra de objectos pesados com rebocador.
Servir;:o dos ferros e amarrar;:oes.

I - Avaliar;:ao global de conhec;mentos (du
ra;:80: 2 horas) ;
II - Organica da DRP, estatuto dos func/ona
rias publicos e regime de fa/tas e licenr;:as (dura
Qao: 1 hora).
2 - Prova de conhecimentos especfficos 
prova '6scrita, com adurar;:ao maxima de 2 horas.

3 horas.
D -

1-

Prova pratica -

durar;:ao maxima de 8

Coeficiente de Va!oriz31;ao das Prov33

Prova de conhecimentos gerais-factor 1.

2 - PI ova de conhecimentos especfficcs 
factor 2.

3 -

Prova pratica -

factor 4.

,\jota A se'ecr;:80 da materia das proves
a prestar pelos candidatos devera ser objecto de
analise previa por parte do juri, que, mediante 0
programa e natureza do concurso, definira a sua
complexidade em conformidade com as exigencias
impostas pelo perfil profissional da funr;:ao corres
pondente a categoria da respectiva carreira pro
fissional.
CONCURSO DE INGRESSO E ,.c\CESSO
NA CARREiR,LI. DE fV1ARINHElRO
PROGRAMA DE PROVAS TE6RICO.PRATICAS

Sondar.
Leitura e trabalhos sobre a cargade navega
r;:80, agulba e prumo.
Consulta de tabelas com as cargas de resis
tencla de diverso material, como cabos, manilhas,
lingas e estropos.
Utilizar;:80 de todos os aparel'hos de governo,
navegar;:ao e comunica<;:ao (radar, sondes, VHF, fo
nia, TSF e outros).
Escriturar;:80 do livro de registos do servi<;:o
diario.
Apetrechar completamente uma embarcar;:ao
salva-vidas.
Manuseamento de extintores de diversos ti
pos, canhoes de 'espumfferos, mascaras antifumo
e antigases.
Execur;:ao de respirar;:ao de reanimar;:ao (RCP).

1 - Prova de conhecimentos gerais - provas
escritas, com dura£;ao maxima de 3 horas, canst!
tufdas obrigatoriamente pelos seguintes grupos:

A -

1 -

Prows teOricas

De conhecimGntos gerais:

1.1 - Avaliar;:ao global de conhecimentas ao
nfvel das habilitar;:oes literarias determinados co
mo condir;:ao de ingresso ou de acesso na res
pectiva carreira profissional, com particular inci
dencia nas areas de portugues e aritmetica.
1.2 - Organica da DRP e estatuto dos funcio
narios publicos:
Interpretar;:30 de questoes de ambito garal re,
iatvas a Lei Organica da DRP e ao Estatuto Labo,
ral das Administrar;:oes e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 247/79, e 25/7);
Interpretar;:ao de qU8stoes de ambito geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16/1) e ao regi
me de faltas e licangas dos funcionarios publicos
(Dec. c. f. lei 19478, de 18-3-31, Dec.-Lei 49031,
de 27-5-69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7"9,
e Dec.-Lei 112/76, de 7-2).
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2.1 -

De conhecimentos especificos:
Ouest6es relativas a:

Nomenclatura geml do navio e conhecimento
dos farois e sinais sonoros regularnentares para
usa das embarcag6es;
Conhecimentos gerais sabre traba!hcs da arte
de marinheiro;
Consulta de tabe!as com as cargas de resis
tencia de diverso material, como cabos, manilhas,
lingas e ostropas;
Condigoes gerais de navegac;;ao e permanen
cia nos Portos do Funchal {] Porto Santo;
Baixios, balizas, marcas, far6is e sinais sana
ros para navegncao;
Conhecimento dos regulamentos marftimos e
disposigoes regulamentares que Ihes digam res
peito;
Conhecimento das principais bandeiras do CO
digo Internacional de Sinais;
Regras para evitar abalroamentos no ma:';
Conhecimento sabre cOnSerV2li;:aO e pintu:-a de
navios;
Modo de remediar avarias no mar;

Manuseamento de diverses tipos de extinto
res, can'hoes de espumiferos, mascaras antifumo
e antigases.
Operagoes relativas ao apetrecnamento e mu
niciamentodas embarcagoes salva-vidas au janga
das, sua improvisag80, langamento ao mar e ma
nobra.
Execugao de respirag80 de reanimagao (RCP).
C -

Natureza e durayao das proVJas

1 - Prova de conhecimentos gerais - provas
oscritas, com a duragao maxima de tres haras,
canstituidas obrigatoriamente palos seguintes
grupos:

I - Avali8c;eo global de conhecimentos (du
ragan: 2 horas);

II - Organica da ORP, estatuto dos funcio
narios publicos e regime de faltas e licengas (du
r8g20: 1 hora).
2 - Prova de conhecimentos especificos 
prova, escrita, com a durac;ao maxima de 2 horas.
3 horas.

Prova pratica -

dura<;:ao maxima de 4

Farois e sinais sonoros regulamentares para
as embarca<;:oes navegando ou paradas;
!Conhecimentos gerais sobre as precaugoes
essencia;s para evitar incendios nas unidades. Re
gras de actua<;:ao no Gam bate aos diversos tipos
de incendios e poluigao por hidrocarbonetos 0
Qutros;
Conhecimento sobre primeiros socorros. Cui
dados imediatos para forimentos, queimaduras 0
naufragos;
Evacuac;;ao de um ferido de bordo.
B-

Prova .pratlca

Execu<;:ao dos principais trabalhos de arto de
marinheiro, nos, voltas, pinhas e costuras em ca
bos de massa, palietileno e a<;:o.
Governar pel a agu'ha uma embarcac;ao.
Graduar as linhas de prumo e scndareza e
saber prurnar.

Prova de conhecimentos gerais -

1

2 - Prova de conhecimentos especificos
facior 2.
3 -

Manejo de molinetes, guinchos e seus apa
relhos.
Lingar.
Mandar e remar.
Talingar bandeiras.

Prova pratica -

factor 4.

Nota A selecc;ao da materia das provas
a prestar peloscandidatos deverj ser objecto de
analise previa par parte do juri, que, mediante a
programa e natureza do concurso, definira a sua
complexidade em conformidade com as exigen
cias impostas pelo perfil profissional da funC;80
correspondente
categoria da respectiva carreira
profissional.

a

CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO
NA CARREIRA DE ,MAOUINISTA MARfTlMO
PROGRAMA D'E PROVAS TE6R!CO·PRATICAS

Atracar, desatracar e varar numa praia.
Dar au pegar num reboque.

fac

tor 1

A -

-

Provas Te6:icas

De ccnhecimentos gerais

1.1 - Avaliac;ao global de conhecimentos ao
nivel das habilitac;;oes literarias determir.adas co
mo condigao de ingresso au de acessa na respecti·
va car;-eira profissior.al, com particular incidencia
nas areas de portugues e aritmetica.
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1.2 - Organica da DRP e estatuto dos fun
cionarios publicos:

Tecnica de montagem, desmontagem, ajusta
menta e aiinhamentos.

Interpretac;:ao de questoes de ambito geral
relativas a Lei Organica da ORiP e ao Estatuto La
boral das Administrac;:oes e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 2477/79, de 25.7);

Conhecimento da ordem de grandeza de foi
gas a conceder as valvu!as, articulac;:oes e filas
entre tapas do feixe elastica.

Interpretac;:ao de questoes de ambito geral te
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84 de 16.1) e ao regime
de faltas e licenc;:as cos funcionarios publicos (Dec.
c. f. Lei 19478, do 18.3.31, Dec.-Lei 49031, de
27.5.69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7.9 e
Dec.-Lei 112/76, de 7.2).
2 -

2.1 -

De conhecimentos especfficos:
Ffslca:

Materia. Estados oa materia. Mucianc;as de es
tado;
Forc;:a. Energia. Trabaiho. Patencia. Maquina;
Pressao. Pressao dos Ifquidos. Princfpio de
PascalI. !Pressao atmosferica. Pressao absoluta
e vacuo. Marometro. Unidades de pressao. Rela
c;:ao entre unidades de pressao;
Densidades e salinidades;

Tecnica a observar na vedac;:ao de valvulas
do sistema de distribuic;:ao, das bombas de combu3
tfvel e dos injectores.
Conhecimento dos abras:vos uti!i;::ac:os nesra
operac;:ao. Conhecimento dos materiais utilizados
r.a confecc;:ao de juntas e empanques;
Irregularid2des mais frequentss no funcionc:
menta de um motor; causas que as possam ori
ginar; sua reparaQao:
Analise dos diagramas de funcionamento dos
motores; seu levantamento. Ensaios de potencia e
consumo;
Conhecimentos sabre a funcionamento dos
motores com sobrealimentac;:ao;
Cor;hecimentos sabre planas de conservac;ao
preventiva, instruc;:oes de vistoria e planas de lu
brificac;:ao;
Conhecimentos sabre a instalac;:ao da maquina
do leme, conduc;:ao e reparaQao de pequenas ava
rias;

Calor. Temperatura. Termometros. Escalas
centesimal e Fahrenheit. Helac;:ao entre as escalas
termometericas. Efeitos do calor sobre as corpos.
Combustfveis. Transmlssao do calor a agua. Va
por. Vapor vivo e de evacuc;:ao.

Conhecimento dos compressores de ar, pro
cessos de remediar as avarias mais frequentes;
cuidados a ter com as reservatorios de ar;

Medic;:oes. Unidades de medida, metrica e in
glesa, e sua conversao.

Conhecimentos sabre transmissao do movi
mento do motor ao propulsor;
Sistemas de inversao de marcha;

2.2 -

Maquinas:

Unioes de engate (embraiagem) de cones, de
discos simples e multiplos e de flufdo sabre pres
sao. Funcionamento e avarias;

Motores - sua classificElc;:ao; diferenc;:as en
tre motores de explosao e de combustao interna;
diferenc;:as entre motores a dais tempos e a quatm
tempos. Ideia geral dos ciclos de funcionamento;
Nomenclatura, classificaQ30, estrutura e funciona
menta das maquinas utilizadas na navegac;:ao flu
vial e costeira (diesel e simidiesel);

Veios de transmissao; correntes, unioes uni
versais tipo cardan e flexfveis;

Conhecimento das func;:oes dos orgaos aces
sorios dos mota res de explosao (carburadores,
magnetos, etc.) e dos motores diesel e semidie
sel (bombas de combustfvel e injectores, lubrifi
cadores automaticos, etc.);

Conhecimentos sob~e as sistemas de propul
sao cicloidais que equipam as rebocadoresda
DRP;

Conhecimen~o dos sistemas de injecc;:ao, re
frigerac;:ao e lubrificac;:ao mais usuals;

Sistemas de arranque e modo de as operar;
CUidados a observar na preparaC;:80 dos motJ
res para arranque e durante a funcionamento, no
meadamente no que diz respeito a lubrificac;:ao e
refri ge rac;:ao;

He:ice de pas de passo variavel; princfpio
de funcionamento, servomotor e cuidados a ter
com a sua conduc;:ao;

Conhecimento dos sobressalentes a manter a
bordo par disposic;:ao legal. Sua accmodac;:ao e
conservac;:ao.
Conhecimentos sabre combustfveis e lubrifi
cantes usados nas maquinas de combustao interna;
Conservac;:ao da instalac;:ao em repouso;

2.4 - Electricidade, instalac;:oes e equipamen
to electrico;
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Noc;:oss gerais sabre electricidade. Cortente
continua. NaGao de diferenya de potencial, inten·
sidade de corrente e resistencia.
Unidades de medidas electricas. Lei de Ohm.
Associac;i:io de resistencias. Condutores electricos.
Magnetismo e electromagnet:Emo. Tonsa:J e cor
rer.te a!terna; suas leis;
Noc;:oes sGbre instaiac;oes de iluminagao e de
fon;:a mot~iz. Produc;:ao e distribul;;;:5Cl de corrente
alternada. LocalizaC;:2o de terras nas redes. Equipa·
menta electrico de protecgao, controlo e medida;
COnhecimentos sabre a equipam3n:o e:ectrico
existente nas unldadcs. Dinamos; induz:dos; colec·
tares; aval'ias; sua pesqu:sa.
Motores electricos e aiternadores; arranque;
acessorios mecanicos; avarlas; sua pesquisa e
reparac;:30. Acumu:ladores; reparac;:ao, verifioagao e
ligac;:oes das baterias cle acumuladores; sua manu
tengao. Carregador de baterias.
2.5 - Conhecimentcs gerais de seguranr;;a e
primei ros socarras:
Conhecimento da precau90es essenciais para
evitar incendlos nas unidades do equi'Pamento exis
tente a bordo e seus fins;
Cuidados a observar na Iimpeza de reservat6
rios de combustiveis e lubrificantes;
CUi'clados a ter na arrumac;:ao dos comhustfveis
liquidos;
Regras de actuagao no combate dos diversos
tipos de incendio e poluigao por hidrocarbonetos
e outros;
Precauc;:oes a tamar na reailzac;:ao de trabalhos
com correnteelectrica;
Normas de actuac;:ao em casa de acidente com
a 8'lectricidade;
Precaugoes a tomar para evitar as efeitos da
electrici dade estatica;
Sabcr quais os cUidadcs imediatos para feri
mentas, queimaduras e naufragos;
Saber a que e a estado de choque e como pro
ceder nesses casos;
Saber reconhecer uma trac'tum e Gomo proce
der nesses casas, considerando principalmente 0::;
fracturas da col una vertebral;
Evacuac;:ao de um ferido de bordo.
B-

Prova pratlca

Executar as operagoeS necessarlas para por
as maquinas rprincipais e auxiliares a traba!har.
Pratica de manobras.

Verificac;:ao da distribuic;:ao do trabalho pelos
cilindros a partir de observac;:oes praticas; tempe
ratura dos gases de evacuar;ao, temperatura da
descarga da circulac;:ao e outras.
UtilizaC;:Bo de aparelhos de medida e precisao.
Paquimetro, micrometro, calibres de precis3o, fle
ximetro, taqufmetro c outros.
Detecc;:ao e reparac;:ao de anomE.'iias em injec
tares de combustive!.
Detecgao e rorparagao de pequenas irregulari
dades no funcionamento da maquina principal, au
xiliares, orgaos acess6rios das mesmas, compres
sor de ar e restante equipamento mecfmico e elec
trico.
Trabalhos prMicos nurna instalac;:ao electrica
para localizac;:ao e rep2rac;:ac de pequenas eva
rias. DetecC;:30 e resoluc;:ao de um curto-circuito.
Forma de detectar e eiiminar terra. Isolamento e
continuidade de uma instalac;:ao e';ectrica.
Escriturngao no livro de registo diario dos tem
pos de funcionamento, consumos e temperaturas
da maquinaprincipal e das auxillares e ainda as
anomal las encontradas.
rvianuseamento de diversos tipos de extinto
res, canhoes de espumirferos, mascaras antifumo e
anti gases.
Execugao da respiragao de reanimagao (RCP).
C -

Natureza e

du~o

das provas

1 - Prova de conhecimentos gerais - pro
vas escritas, com a durac;:ao maxima de 3 horas,
constituidas obrigatoriamente pelos seguintes gru
pos:
I - Avalia:;:80 global de conhecimentos (dura
gao maxima de 2 horas);
II - Organica da DR?, estatuto dos funciona
rios 'publicos e regime de faltas e licenc;:as (dura
gao maxima de 1 hora).
2 - Prova de conhecimentos especfficos 
prova escrita, com a duraC;:20 maxima de 3 horas.
3-

Prova pratica -

durac;:aa maxima de 8 ho

ras.
D -

1-

Coeficknte de

VaIDri~~

des Provas

Prova de conhecimentos gerais-factor 1.

2 - Prova de conhecimentos especfficos
factor 2.
3 - Prova pratica - factor 4.
Nota - Este programa resultou de um estudo
pormenoriza,do das materi'as constantes nos arts.
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155,° (habilitac;:ao para motorista pratico de 1.0 clas
S8, especialidade de motor), 156,° (habilitac;:ao pa
ra motorista 'Pratico de 2.0 dasse, especiaiidtide de
motor), e 157,° do RIM (habilii:agao para motorista
praticG de 3.0 classe) e atendendo as exigencias
impostas para 0 exercfc:o desta func;:ao nos Servi
c;:os Marftimos da DRP,

2.3 Heitos mecanicos e fisioi6g1cos da
pressao
ouvidos, seios e pulmoes; quedas e
subidas
acidentais;
ernbolia
e pneumctorax
natural; composlC;;ao da atmosfera; anidrido car
bonico (causas e sintomas de intoxic3c;:ao, efeitos
sob pressao); nitrogenio (narcoso e mal de des
compressaoJ; causas, sintcmas e preventivos.

A selecc;:ao da materia das provas a prestar
pelos candidatos devera ser objecto de analise pre
vi'a par parte do juri,que, mediante 0 programs e
natureza do concurso - ingressJ au acesso - e,
neste a categoria a que 0 mesmo S8 refira, definircS
a sua complexidade em conformidade com as exi
gencias impostas pelo perfil profissional da func;:ao
correspondente a categoria da respectiva carreira
profissionaL

2.4 - Descompressao - Lltilizac;:ao de tabelas
de descornp(essao em merguiho simples 0 comb!
nado; conhecimento geral dos procedimentos para
a descompressao emergencia a superficie; conhe
cimentos sabre a constitu;c;:50, funcionamento e
utilizac;:ao de uma camara de pressao.

CONCURSO DE INGRESSO E ACESSO NA
CARREIRA DE MEHGULHADOR
PROGRAMA D'E PROVAS TEORICQ·PRA.TICAS

A -

-

Provas te6ricas

De conhecimentos gerais:

U - Avaliac;:ao global de conhecimentos ao
nivel das habi!itac;:6es literarias determinadas co
mo condic;:ao de ingresso au acesso na respectiva
carreira profissional, com particular incidencia nas
areas de portugu§s e aritmetica,

1,2 - Organica da DRP e estatuto dos funcio
narios publicos:
Interpretac;:ao de quest6es de ambito geral re
iativas a Lei Organica da ORP e ao Estatuto Labo
ral das Administrac;:6es e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 247/79, e 25/7);
Interpretac;:ao de quest5es de ambito geral reo
lativamente ao Estatuto Disciplinal' d03 Funcicna·,
rios Publicos (iDec,-Lei 24/84, de 17/1) e ao regi
me de faltas e licenc;:as dos funcionarios publicos
(Dec. c. f. lei 19478, de 18-3-31, Dec.-Lei 49031,
de 27-5-69. Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, cle 7-9,
B Dec.-Lei 112/'16, de 7-2).
2 -

De conhecirnentos especfficos:

2."' - Conhecimento pedeito do Regulamen
to pnra a Exercfcio da Profissao de Merguihador
(Dec. 43492, de 1.2.61) nomeadnmente no tocante
a provas, vistorias e prazos estabelecidos, relat:
vas ao pessoal de mergulhac;:ao e equipamentos,
2.2 - Fisica - propriedades fisicas elemen
tares do ar e da agua (pressao atmosferiea, rela
tiva e absoluta); volumes e pressoes (Lei de
Boyle); flutuabilidade e impulsao; visibiiidade sub
marina,

2.5 -

Equipamento nOI"mal:

Conhecimentos sobre todas as partes que
constituem a equipamento (capacete, fato, lastra,
botas, romeiras, mangueiras e bombas de ar); rna
nutenc;:ao e reparac;:ao do equipamento; provas (ren
dimento das bombas, pressao dss mangueiras, es
tanquidade do fato e aferic;:ao dOG man6metros da
bGmba); pOSSibilidades e limitac;:6es do material;
Alimentac;:ao e distribuic;:ao de ar, quer com
bombas quer com ar de alta pressao ptOveniente
de reservat6rios au compressoi'CS; condic;:6es a
que deve obedecer a ar para respirac;:ao; debito
de ar as varias profundidades.
Comunicac;:oes telef6nicas.
2.6 -

Equipamento aut6nomo de ai":

Conhecimentos sabre todas as partes que
constituem a equipamento, em especial as gara
fas, valvulas de conservac;:ao e reserva, redutor
-regulador, traqueia e fato; manutenc;:ao de garra
fas, redutor-regulador e fato; possibilidades e li
rnitac;:oes do material;
Carregamento de garrafas e fi Itragem do ar,
COl1'hecime,nto das autonomias do escafandro
as varias profundidades.
2,7 -

Marinharia:

Conhecimentos sobre a estrutura dos navios,
materiais de constru<;ao, pec;:as de casco, qUiiha,
balizas, roda de proa, cadaste, sobrequilha, longa
rinas, vaus e pes de carneiro, fOl'ro exterior do
casco, robaletes, compartimentagem estanque, du
pia fundo, portas estanques, leme, veios e aranhas,
Conhecimento dos trabalhos da arte de mari
nheiro, N6s e voltas mais usuais; estropos, bo
toes, engaiar, percintar, trincafiar e farrar; cos
turar em cabo de arame; estranguladores;
Conhecimentos sabre as aparelhos de forc;:a,
sua c'assificac;:ao e utilizac;:ao;
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CanhecimGntos sabre embarc8c;:oes miudas.
Palamenta; rnanobra das embarcac;:oes em costa
aberta;
Rocegar ancoras;
Conhecimento geml sabre diversos tipos de
amarrac;:oes fixas.
2.8 - Traba!hos submarinos - Desobstruc;:3.o
de helice de voltas de cabos de massa e de ac;:o;
detecc;:ao e recuperac;:ao de an caras e objectos
pesados submerses, escolha dos utensflios ade
quados pa~a a sua lingagem e preparac;:ao da lin
gada; Jimpeza de querenas, ralos e valvulas de
fundo nas d:versas embarcac;:oes; conhecimento
das normas a observar na substituic;:ao de em
panques dos helices de diferentes embarcac;:oes;
conhecimento dos materiais utilizados para veda
c;:oes provisorias em pequenos rom bas nos cas
cos das embarcac;:oes de madeira e modo de efec
tuar as referidas vedac;:oes; conhecimentos sabre
a emprego de bombas de esgoto, ar comprimido,
ferramental de corte e cravac;:ao em alguns tra
balhos mais vulgares de sa'vac;:ao maritima (re
mendos de chapa, reflutuac;:ao de pequenas em
barcac;:oes, constru<;:ao de saias, coferdames; es
coramento de tapa-rom bas e de anteparas; conhe
cimentos sabre a emprego e explosivos submari
nos; conhecimentos gerais sabre a assistencia
de mergulhadores na constru<;:ao de canais e mu
ralhas.

2.9 Planeamento e direcc;:ao de imersoes
ate 40 Ill, utilizande varios mergulhadores.

2.10 - Conhecimentos gerais de seguranc;:a
e primeiros socarros:
Condi<;:6es gerais de seguranc;:a a ter em can·
siderac;:ao nos trabalhos de mergulhac;:ao e acesso
rios;
CUidados a observar nas imersoes e profun
didades superiores a 20 m;
8inais para mergulhadores trabalhando com
guia (do guia para a mergulhador e vice-versa, si
nais de direc<;:ao e de trabalhos);
Tratamento de acidente de intoxica<;:ao par ani
drido carbonico;
Ideia geral da terapeutica do mal da descom
pressao;
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Prova priltlca

Imergir a diferentes profundidades (conforme
a art. o 2. 0 do Dec. 43492, de 1.2.61) para rea!iza
<;:ao de trabalhos subaquaticos, tais como:
Trazer para a superffcie outro mergulhador a
quem se avariou a sistema. Prestac;:ao de primeiros
socarras;
Detecc;:50 e recupera<;:ao de objectos submer
sos;
Desobstru<;:ao de helices. Utiliza<;:ao de ma
varieo de corte submarino.
Repara<;:ao provis6ria de rombos nos cascos
das embarca<;:oes;
Coloca<;:ao de uma boia de sinaliza<;:ao;
Execu<;:ao de um rebentamento com explosi
vos das rochas que possam impedir au dificultar
a movimenta<;:ao de embarca<;:oes executando para
o efeito a fura<;:ao com martelos pneumaticos,
carregamento dos furos com explosivos e coloca
<;:ao de cordao detonante do modo a poder fazer
a rebentamento da carga dentro das condic;:oes de
seguranc;:a;
Verificar se as obras submersas realizadas
estao de acordo com as indica<;:oes que Ihe forem
fornecidas;
Executar repara<;:oes em rombos dos cais, co
locando sacos de areia, cimento au betao, de acor
do com as indica<;:oes que Ihe forem dadas;
Ut:lizac;:ao de compressores de alta pressao
para atestar as garrafas de ar comprimido. Lei
tura dos man6metros.
Redacc;:ao de uma informac;:ao de servic;:o ou
relat6rio acerca dots) trabalho(s) efectuado(s.
C -

Natureza e du~ das provas

1 - Prova de conhecimentos gerais pro
vas escritas, com a durac;:ao maxima de 3 horas,
constitufdas obrigatoriamente pelos seguintes
grupos:
I - Avaliac;:ao global de conhecimentos (du
rac;:ao: 2 horas);
II - Organica da D.R.P. e estatuto dos fun
c;onarios publicos e regime de fa/tas e licenc;:as
(durac;:ao: 1 hora).

Conhecimento dos efeites e das normas de
seguran<;:a a observar nos rebentamentos subaqua
ticos com explosivos;

2 - Prova de conhecimentos especfficcs 
prova escrita, com a durac;:ao maxima de 2 horas.

Afogamento ficial.

3 horas.

metodos de respira<;:ao arti

Prova pratica -

durac;:ao maxima de 2

_4_0__S

!--'S:""E=---RIE D -

Coeficiellll:e e vaJorlZ'a98o das provas

Prova de conhecimentos ge'rais-factor 1.

1-

CONCURSO DE INGHESSO NA CARREIRA
DE PORTAGEIRO
PROGRAM~ DiE PROVAS TE6R1CQ.PRATlCAS

2 - Prova de conhecimentos eS'Pecificos
factor 2.
Prova pratica -

3 -

-

CONCURSO DE ACESSO NA CARREIRA DE
PORTAGEIRO - CHEFE
,PROQRAM~ DE PROVAS TE6RICo-PRATlCAS

A -

Provas te6ricas

Alem das materias induidas no programa para
ingresso na respectiva carreira, a que sera dado 0
desenvol"Jimentoconsiderado adequado, acresce:
2-

De conhecimentos especfficos:

Constara das materias incluidas no programa
para ingresso na respectiva carreira, devendo, no
entanto, ser-Ihe dada a complexidade compatlvel
com a funl;ao de chefia (elaboral;ao de escalas de
servil;o e determinal;ao de erectivos para 0 servil;o
de portagem).
8 -

Prova pratlca

Os candidatos prestarao prova mediante
oriental;ao previamente definida e estabelecida pe
10 juri, tendo em atenl;ao a sua capacidade de
coordena<;:ao e supervisionamento do pessoa! des
tacado para 0 serviyo de portagem.
C -

Natureza e du~o das

D -

1-

Prova pratica -

1.2 - Organica da DRP e estatuto dos funcio
narios publicos:

Interpretal;8o de quest6es de ambito geral re
lativas a Lei Organica da DRP e ao Estatuto Labo
i'al das Administral;oes e Juntas Portuarias (Dec.
-Lei 247/79, e 25/7);
Interpreta<;:ao de quest6es de ambito geral re
lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona
rios Publicos (Dec.-Lei 24/84, de 16/1) e ao regi
me de faltas e licenl;as dos funcionarios publicos
(Dec. c. f.lei 19473, de 18-3-31, DeC.-Lei 49031,
de 27-5-69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7-9,
e DeC.-Lei 112/76, de 7-2).
2 -

De conhecimentos especificos:

2.1 - Conhecimento e localizal;ao das zonas
de explora<;ao portuaria da D.R.P..

2.2 - Contro!e das entradas de vaiculos e
peoes nos diversos recintos portuarios.
2.3 - Cobranl;a de importancias estipuladas
para 0 acesso aos recintos portua,ios a pessoas
e veiculos nao possuidores de aven<;as ou livres
-trans itos.

2.4 - Vigilancia da zona de cais proxima da
portagem onde efectua servi<;o.
Preenc.himento de mapas de portagem
B -

Preenchimento de mapas relativos a porta
gens.
Elabora<;ao de uma inforrnaj80 de servi<;o so
:bre um dado tema.
C -

CoeHciente de

Valoriza~o das Provas

Prova de conhecimentos gerais-factor 1.

Prova pratica -

Prova ,Pratica

dural;ao maxima de

2 - Prova de conhecimentos especificos 
factor 1.

3-

De conhecimentos gerais:

prova

2 - Prova de conhecimentos especificcs
prova escrita, com a dural;ao maxima de 1 hora.

Provas tooricas

1.1 - Avalia<;ao global de conhecimentos ao
nivel das habilita<;:oes literarias determinadas co
mo condil;80 de ingresso ou de acesso na respecti
va carreira profissional, com pGrticu':ar incidencia
nas areas de portugues e aritmetiC'a.

2.5 -

proViBS

1 - Provade conhecimentos gerais escrita, com a c~ura<;ao maxima de 1 hora.

3 hora.

A -

factor 4.

Nota - A seiecl;ao da materia das provas a
prestar pelos candidatos devera ser objecto de
analise previa, pcr parte do juri, que, mediante 0
programa e natureza do concurso, definira a sua
complexidade em conformidade com as eXigencias
impostas pelo perfil profissiona) da funl;ao corres
pondente a categoria da respectiva carreira profis
sional.
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fector 2.

Natureza e Dura',:ao das Provas

1 - Prova de conhecimentos gerais esc rita, com a durac;ao maxima de 1 hora.

prova

2 - Prova de conhecimentos especificos 
prova escrita, com a dura<;ao maxima de 1 hora.
3 -

hora.

Prova pratica -

dura<;ao maxima de 1
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mo condi9ao de ingresso au de acesso n3 respecti
Prova deconhecimentos gerais -

1 tor 1

fac

Prova pratiGa -

3 -

particular incidenc:a

Prova Prartica

o-

de 27-5-69, Lei de 14-6-13, Dec.-Lei 414/74, de 7-9,
e Dec.-Lei 112/76, de 7-2).
2 -

De conhecime'ntos espedficos:
Conhecimento e localizac;:ao das dive:'

2.1 -

2.2 -

Vigilancia dos recintos e insta!ac;:oes

portuarias -

disposi90es regulamentares.
Fiscalizac;:ao e orientac;:ao do trMego

2.3 -

rodoviario nos terraplenos da Direcc;:ao R. de Por
B -

prova

2 - Prova do conhecimentos especffioos 
prova escrita, com a durac;:ao maxima de 1 hora.
Prova prMica -

me de faltas e licen9as dos funcionarios publicos

tos.

das Provas

1 - Prova deconhecimentos gerais escrita, com a dura<;;8o maxima de 1 hora.

lativamente ao Estatuto Disciplinar dos Funciona·
rios Publicos [Dec.-Lei 24/84, de 16/1) e ao regi

sas areas sob jurisdic;:ao da D.R.P.

Os candidatos prestarao prova mediante orien
ta<;ao previamente defin:da e estabe!ecida pelo ju
ri, tendo em atenc;ao a sua capacidade de coorde
naQao e supervisionamento do pessoal do Ser
v:<;o de vigilancia.

3 horas.

ral das Administrac;:oes e Juntas Portuarias [Dec.

[Dec. c. f. lei 19478, de 18-3-31, Dec.-Lei 49031,

das materias incluidas no programa
para ingresso na respectiva carreira, devendo, no
entanto, ser-Ihe dada a complexidadecompativel
com afunc;:ao de c'he,fia [escalas de servic;:o, deter
minac;ao de efectivos e meios de vigilancia).

Dur~

Organica da DRP e ao Estatuto Labo

Interpretac;:ao de questoes de ambito geral re

Consta~a

Natureza e

a Lei

lativas

Provas Te6ricas

De conhecimentos espedficos:

C -

narios publicos:

-Lei 247/79, e 25/7);

Alem das materias inciuidas no programa pa
ra ingresso na respectivacarreira, a que sera dado
o desenvoivimento co: siderado adequado, acresce:

B -

Organica da ORP e estatuta dos funcio

Int8i'pretaC;:80de quest5es de ambito geral re

PROGiRAMA D,E FROVAS TEORICO-PRATICAS
A -

1.2 -

factor 2.

CONCURSO DE ACESSO t'JA CARREIRA
DE GU~~RDA PORiTUARIO - CHEFE

duragao maxima de 1

ta9ao previamente definida e estabe1lecida palo
juri, dando especial atenr;ao aos criterios regula
mentares sobre vigilancia portuaria.
C -

Prova p;'jtica -

factor 2.

CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA
DE GUARDA PO~nUARIO
PROGRAM A DE FROVAS TEORICO-i"RATICAS
A -

Provlls Teo:icas

De conhec;mentos gerais:

1.1 - ,l),valia9ao glebal de conhscimentos ao
nivel das habilita90es literarias determinadas co

Provo Prcnlca

Os candidatos prestarao prova mediante orien

Cocfici€111e 00 VaIHize:9B1O &as Provas

1 - Prova de conheciment::Js gerais - fac
tor 1.
2 - Prova de Gonhecimentos especificos
factor 1.

1 -

COI11

nas areas de portugues e aritmetica.

2 - Prova de conhecimento:> especfficos 
factor 1.

3 -

va carreira profissional,

-

Natureza e Durac;:ao das Provas

Prova de conhecimentos gerais -

prova

escrita,com a durac;:ao maxima de 1 hora.
2 -

Prova de conhacimentos especific03

prova escrita, 'com a Gurac;:ao maxima de 1 hora.

3
hora.
() -

1 -

Prova pratica -

C:urac;:ao mtxima de

Ccdiciente G-3 Vabrbz4f.3Q dacs Provas

Prova de conhecimentos gerais -

fac

tor 1.
2 -

Prova de conhecimentos espedflcos

factor 1.

3 -

Prova pratica -

factor 2.
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Prec;:o deste numero: 168$00
• Toda a correspondencia, quer ofi
cial, quer relativa a anuncios e a
assinaturas do Jomal Oficial deve
ser dirigida

a

Presidancia

do Govemo Regional

da Madeira-,

Secretaria-Geral da

ASSINATURAS
1 600$
As tres series Ano", 3 200$
Semestre
1400$
As duas series •
2 800$
700$
A 1." serie
1 400$
700$
A 2." serie
1 400$
A 3," serie
1 400$
700$
Numeras e Supiementos - pre~o por pagina: 4$00
A estes valores acrescem os portes de correio
(Portaria n.O 148/87, de 7 de Dezembrol

Emu~ao

grafica oa .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.> -

«0 prevo dos anuncios e de 70800
a Iinha, acrescipo do respectivo
I. IJ. A., dependendo a sua publi
ca;;:ao do pagamento antecipado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
sidencia do Governo Regional da
Madeira-,

IRM-EP

