
*Bibliografia e Legislação atualizadas a 16/06/2021 

 

 

 

Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho na categoria de 

técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado 

 

Código da Oferta na BEP - OE202007/0799 

 

Ref. 06/2019 – Área de Arquivo Municipal da Divisão Administrativa 

 

A Prova de Conhecimentos será escrita, realizar-se-á individualmente, com uma duração de 90 

minutos, com tolerância de 15 minutos. 

 

 

 

Bibliografia e legislação necessárias à preparação dos temas de suporte: 

 

 Código do Processo Administrativo (CPA) - Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro; 

 Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 

sua atual redação; 

 Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) - Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

atual redação; 

 Regime de Acesso à Informação Administrativa e Ambiental e de Reutilização dos 

Documentos Administrativos - Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na atual redação; 

 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAAR(CPF): Norma internacional de 

registos de autoridade arquivística para pessoas coletivas, pessoas singulares e famílias. 

[em linha] 2.ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2004. [consult. 21 outubro 2019].  Disponível em 

https://act.fct.pt/wp-content/uploads/2014/05/ISAAR_PORT.pdf; 

 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS - ISAD(G): Norma geral internacional de 

descrição arquivística. [em linha] 2.ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2002. [consult. 21 outubro 2019]. 

Disponível em http://antt.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/17/2008/09/isadg.pdf; 

https://act.fct.pt/wp-content/uploads/2014/05/ISAAR_PORT.pdf
http://antt.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/17/2008/09/isadg.pdf
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 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISDF: Norma internacional para 

descrição de funções. [em linha], 2007. [consult. 21 outubro 2019]. Disponível em 

https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2007_Guidelines_ISDF_First-edition_PT.pdf; 

 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISDIAH: Norma Internacional para 

Descrição de Instituições com Acervo Arquivístico. [em linha], 2008. [consult. 21 outubro 

2019]. Disponível em 

https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2008_Guidelines_ISDIAH_First-

edition_PT.pdf; 

 DGARQ (Direção Geral de Arquivos) – Macroestrutura Funcional (MEF). [em linha] versão 

2.0. Lisboa: DGARQ, 2013. [consult. 21 outubro 2019]. Disponível em 

http://arquivos.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/16/2013/10/2013-03-28_MEF-

v2_0.pdf; 

 *DGARQ (Direção Geral de Arquivos) – Plano de Classificação da Informação Arquivística 

para a Administração Local [em linha] versão 0.2. Lisboa: DGARQ, 2014. [consult. 07 de 

junho de 2021]. Disponível em https://arquivos.dglab.gov.pt/wp-

content/uploads/sites/16/2014/02/PC_AL_2014_01_311.pdf; 

 *DGARQ (Direção Geral de Arquivos) – Recomendações para a produção de planos de 

preservação digital (2ª Versão). [em linha] Lisboa: DGARQ, 2019. [consult. 07 de junho de 

2021]. Disponível em https://arquivos.dglab.gov.pt/wp-

content/uploads/sites/16/2019/08/Recomendacoes_PPD_v2.pdf; 

 Instituto Português da Qualidade. Comissão Técnica 7 – Norma Portuguesa 4041: 

Informação e documentação, terminologia arquivística, conceitos básicos. Lisboa: Instituto 

Português da Qualidade, 2005; 

 CRUZ MUNDET, José Ramón – La gestión de documentos en las organizaciones. Madrid: 

Ediciones Pirámide. 2006; 

 CRUZ MUNDET, José Ramón _ Que és un archivero. Gijón: Trea, 2009. 

 

Durante a realização da prova de conhecimentos é permitida apenas a consulta da legislação, 

sem anotações, devendo os/as candidatos/as interessados/as em fazer uso desta faculdade trazer 

cópia da mesma. 
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