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c) A experiência profissional com incidência sobre a execução de 
atividades inerentes ao posto de trabalho e grau de complexidade das 
mesmas;

d) A avaliação de desempenho relativa ao último período, não superior 
a três anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, compe-
tências ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

A avaliação curricular será calculada através da média aritmética 
simples das classificações quantitativas dos elementos a avaliar.

14.4 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. A EPS é 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20,16,12,8 e 4 valores. O resultado final da entre-
vista profissional de seleção determina -se nos termos do exposto nas 
alíneas a) e b) do n.º 7 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22/01, atualizada.

15 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, atualizada, os candidatos têm acesso às atas 
do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação 
de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o 
sistema de valoração final do método, desde que as solicitem.

16 — A publicação dos resultados obtidos em cada método de seleção 
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Ode-
mira e disponibilizada na sua página eletrónica (www.cm -odemira.pt). 
Os candidatos aprovados em cada método são convocados para a re-
alização do método seguinte através de notificação, por uma forma 
prevista nas alíneas a),b),c) ou d) do n.º 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/01.

17 — Exclusão e notificação de candidatos:
De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º, os candidatos 

excluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
para a realização da audiência dos interessados nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo. Os candidatos admitidos serão con-
vocados, através de oficio, da data, hora e local para a realização dos 
métodos de seleção, nos termos previstos no artigo 32.º e por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua atual redação.

18 — Serão excluídos do procedimento concursal os candidatos que 
não tenham comparecido ou tenham obtido uma valoração final inferior 
a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o 
método de avaliação seguinte.

19 — Na sequência da aplicação dos métodos de seleção e da ordena-
ção final dos candidatos, verificando -se igualdades de valoração aplicar-
-se -ão os critérios de desempate constantes do artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação. Subsistindo a 
igualdade, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:

1.º Candidato com maior média final de licenciatura;
2.º Candidato com maior experiência profissional na área funcional 

em causa.

20 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação é afixada em local visível e público das instalações da Câmara 
Municipal de Odemira e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo 
ainda publicado aviso na 2.ª série do Diário da República com informa-
ção sobre a sua publicitação.

21 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3/02, e para efeitos 
de admissão a concurso, os candidatos com deficiência devem declarar, 
no requerimento de admissão e sob compromisso de honra, o respetivo 
grau de incapacidade e tipo de deficiência, para aplicação do disposto 
nos n.os 2 e n.º 3 do artigo 3.º do citado diploma.

22 — Composição e identificação do Júri:

Presidente: Rui Pedro da Luz Guerreiro da Silva, Lic. — Chefe da 
Divisão de Gestão Interna (DGI);

Vogais efetivos: Ana Mafalda Machado Baptista, Lic. — Técnica 
Superior (DGI) e Laura Maria Dias Fino, Lic. — Técnica Superior 
(DRHJ);

Vogais suplentes: Hélia Maria Silva Martins, Lic. — Técnica Superior 
(DGI) e Hortênsia Maria Nascimento Assunção Domingos, Lic. — Téc-
nica Superior (DGI).

O 1.º Vogal efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e 
impedimentos.

23 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 

de 06/04,o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Publico 
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, a partir 
da data da publicação no Diário da República, na página eletrónica da 
Câmara Municipal de Odemira e por extrato, no prazo máximo de três 
dias úteis contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

24 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

Competência delegada.

6 de abril de 2017. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Deo-
linda Maria Pinto Bernardino Seno Luís.

310431839 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 5078/2017

Procedimento Concursal Comum para ocupação de 1 posto
 de trabalho na carreira e categoria de Assistente

 Técnico — Divisão Gestão Administrativa — Ref.ª B4

Publicitação dos resultados obtidos
 na Prova de Conhecimentos

Nos termos do disposto no artigo 33.º e no n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público, que se encontra 
afixada em local visível e público das instalações desta Câmara Munici-
pal e disponibilizadas na sua página eletrónica www.cm -pontadelgada.
pt, a lista ordenada alfabeticamente relativa aos resultados obtidos no 
primeiro método de seleção -prova escrita de conhecimentos do proce-
dimento a que se refere o Aviso n.º 10260/2016 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 158 de 18 de agosto de 2016, Ref.ª B4 1 posto 
de trabalho na carreira e categoria de Assistente Técnico — Divisão de 
Gestão Administrativa.

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, os interessados têm um prazo de dez dias úteis, a contar 
da data de publicação do presente aviso no Diário da República, para 
se pronunciarem.

12 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel Cabral 
Dias Bolieiro.

310429458 

 MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Aviso n.º 5079/2017

Para os efeitos do n.º 9 do artigo 20.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 11 de 
abril torna -se público que, o júri do procedimento concursal com vista à 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-
nado para ocupação de oito postos de trabalho para a carreira e categoria de 
Assistente Operacional, inerente à área funcional de auxiliar de ação edu-
cativa, aberto por aviso n.º 284/2017, publicado no Diário da República, 
2.ª série n.º 5, de 6 de janeiro 2017 e código de oferta OE201701/0089, 
foi alterado por meu despacho de 04 de abril de 2017 na sequência de um 
pedido de escusa, tendo agora a seguinte constituição.

Presidente: Mário Jorge Gonçalves de Oliveira, Técnico Superior
Vogais efetivos: Maria Cristina Abreu da Fonseca, Técnico Superior 

e Maria do Rosário Gomes da Silva, Técnico Superior.
Vogais suplentes: Maria Fernanda de Barros e Sousa Lopes, Técnico 

Superior e Fátima Susana Cerqueira da Costa, Técnico Superior.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efetivo.

4 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Vassalo Abreu.

310430072 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 5080/2017

Nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º, da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, faz -se público que durante 








































