Procedimentos concursais comuns para ocupação de vários postos de trabalho em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Nos termos do n.º 8 do artigo 9.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, que
regulamenta a tramitação do procedimento concursal, e ulteriores alterações, torna-se público
a legislação necessária para preparação dos temas objeto da aplicação do método de seleção:
prova de conhecimentos.
Tema 1 - Código de Procedimento Administrativo:
- Decreto-Lei 4/2015, de 7/01
Tema 2 - Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias:
- Lei 75/2013, de 12/09, com as alterações da Lei n.º 69/2015, de 16/07 e Lei n.º 25/2015, de
30/03 e Retificação n.º 50-A/2013, de 11/11 e Retificação n.º 46-C/2013, de 01/11
Tema 3 - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas:
- Lei 35/2014, de 20/06 e ulteriores alterações e retificação pelas leis: Lei n.º 84/2015, de 07/08
e Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 e Retificação n.º 37-A/2014, de 19/08 conjugada com a Lei n.º
7/2009, de 12/02 (Revisão do Código do Trabalho)
Tema 4 – Modernização Administrativa:
Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13/05
Tema 5 - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública:
- Lei 66-B/2007 de 28/12, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, Lei n.º 55-A/2010, de
31/12 e Lei n.º 66-B/2012, de 31/12
Tema 6 - Regime jurídico da tutela administrativa:
Lei n.º 27/96, de 01/08, com as alterações da Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30/11
Tema 7 – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais:
- Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02 alterado pela Lei n.º 162/99 de 14/09 , pelos Decreto-Lei
n.º 315/2000, de 02/12 , Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 05/04 e Lei n.º 60-A/2005, de 30/12
Temas específicos:

Posto de trabalho A:
- Segurança, Higiene e saúde no trabalho:
- Lei 35/2014, de 20/06, e ulteriores alterações e Lei n.º 7/2009, de 12/02 (Revisão do Código
do Trabalho)
Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho:
- Lei n.º 102/2009, de 10/09
Postos de Trabalho B, C e D:
- Lei de bases da atividade física e do desporto:
- Lei n.º 5/2007, de 16/01 e
- Regime jurídico das instalações desportivas de uso público:
- Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16/06, alterado pelo Decreto-Lei n.º 110/2012, de 21/05

- Regime Jurídico da Educação Física e do Desporto Escolar:
- Decreto-Lei n.º 95/91, de 26/02 , alterado pelo Decreto-Lei n.º 133/93 e Decreto-Lei n.º
165/96, de 5/09 e retificado nos termos da Declaração de Retificação n.º 35/91, de 27/03

Posto de Trabalho E:
- Lei das precedências do Protocolo do Estado Português:
- Lei n.º 40/2006, de 25/08

Posto de Trabalho F:
- Regime jurídico dos Arquivos Distritais e das Bibliotecas Públicas:
Decreto-Lei n.º 149/83, de 5/04 Regulamenta o funcionamento dos Arquivos Distritais
definindo-lhes competências próprias na área da implementação de uma política arquivística
nacional;
Decreto-Lei n.º 447/88, de 10/12 Regula a pré-arquivagem de documentação.
Decreto-Lei n.º 121/92, de 2/07 Estabelece os princípios de gestão de documentos relativos a
recursos humanos, recursos financeiros e recursos patrimoniais dos serviços de administração
direta e indireta do Estado.
Decreto-Lei n.º 47/2004, de 03/03 Define o regime geral das incorporações da documentação
de valor permanente em arquivos públicos.

