
EDITAL – AvIso DE concurso 1/2020 

conTrATAção DE bombEIros 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur faz saber que, se encontra aberto 
concurso externo para ingresso na categoria de “Bombeiro Nível III” da carreira de “Saúde, socorro e 
emergência” para reforço do quadro de pessoal, através da celebração de contrato de trabalho a termo 
incerto.  

I. Número de vagas: seis (6) 

II. Requisitos de Admissão:
a) Idade mínima de 18 anos;
b) Habilitações escolares obrigatórias, em função da idade do candidato, concluídas à data da

entrega da candidatura;
c) Ter a categoria mínima de bombeiro 3ª;
d) Carta de condução da categoria B com averbamento “Grupo 2”
e) Curso de Tripulante de Ambulância de Transporte (TAT);
f) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função;

III. Requisitos preferenciais de ingresso:
a) Integrar o quadro de pessoal do CB Aljezur, sem vínculo à AHB;
b) Formação de Tripulante de Ambulância de Socorro (TAS);
c) Ter concluído a formação de nível 1 ou 2 em “Incêndios Florestais”;
d) Ter concluído a formação de nível 1 ou 2 em “Incêndios Urbanos”;
e) Possuir o 12º ano ou equivalente;
f) Possuir carta de condução que habilite conduzir veículos pesados.

IV. Funções a desempenhar:
a) As definidas no conteúdo funcional da categoria de bombeiro do “Acordo Coletivo de

Trabalho/Estrutura Remuneratória da AHBV Aljezur”;
b) Outras que se relacionem com a carreira de “Saúde, socorro e emergência”, nomeadamente a de

operador de central;

V. Contratação: 
a) Contrato de trabalho a termo incerto, com vencimento a corresponder ao 1º nível da categoria

“Bombeiro Nível III”, a que acresce subsídio de almoço e subsídio de turno e especialização 
(quando haja direito aos mesmos).  

VI. Composição do Júri:
a) Presidente: Francisco Lucas, na qualidade de Diretor para a Área Operacional;
b) Vogais Efetivos: Manuel António Martins, na qualidade de Diretor para a Área Cultural/Recreativa

e Antonio Ângelo Candeias dos Santos, na qualidade de Adjunto de Comando do Corpo de
Bombeiros.

VII. Método de avaliação dos candidatos:
Os candidatos são avaliados através da seguinte formula: CF=AV×0,35+PE×0,35+EPS×0,30
 Avaliação curricular (AV);
 Nota na prova de conhecimentos escrita, com 20 perguntas de escolha múltipla, sendo 5

organização dos bombeiros, 5 de socorrismo, 5 de incêndios rurais e 5 de incêndios estruturais
(PE);

 Entrevista Profissional de Seleção (EPS).



 
 
 
 
 
 

VIII. Formalização das candidaturas:  
Até às 18H00 do dia 3 de julho de 2020, através de envelope fechado enviado via CTT, ou entregue 
na secretaria do quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, sítio da 
Rua dos Bombeiros Voluntários, edifício dos Bombeiros, 8670-084 Aljezur, ou em alternativa pode 
remeter a candidatura por correio eletrónico para geral@bvaljezur.pt devendo conter os seguintes 
documentos:  

 
a) Ficha de candidatura preenchida e assinada pelo candidato; 
b) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado; 
c) Comprovativo das habilitações literárias; 
d) Comprovativo da condição de bombeiro e respetiva categoria; 
e) Cópia da condução; 
f) Cópia dos certificados relativos às formações na área dos Bombeiros. 

 
IX. Exclusão de candidaturas: 

A falta de entrega, dentro do prazo, de qualquer um dos documentos enunciados, implica a 
exclusão do processo de seleção. 

 
X. Outros 

Os candidatos, quando admitidos, estarão sujeitos a prestação de serviço voluntário no Corpo de 
Bombeiros. 

           
 
 
 
Aljezur, 18 de junho de 2020 
 
 
 

 


