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dos os métodos de seleção aplicados, obtida pela aplicação da seguinte 
fórmula:

A classificação final dos candidatos resulta da média aritmética 
ponderada dos resultados obtidos nos métodos de seleção, segundo a 
seguinte fórmula:

CF = (PCG + EXPS + PPS*2) /4

em que:

CF = Classificação Final;
PCG = Prova de Conhecimentos Gerais;
EXPS = Exame Psicológico de Seleção;
PPS = Provas Práticas de Seleção.

A ordenação final dos candidatos aprovados na totalidade dos métodos 
de seleção eliminatórios será efetuada por ordem decrescente da classi-
ficação atribuída nos termos que antecedem, expressa até às centésimas 
e numa escala de 0 a 20 valores, sem arredondamentos.

As situações de igualdade de classificação final entre candidatos, 
para efeitos de determinação da correspondente ordenação final, serão 
resolvidas de acordo com o critério de preferência previsto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 204/98, por força do disposto 
no n.º 2 do mesmo artigo.

Sempre que subsistir igualdade após a aplicação do critério referido 
na alínea que antecede preferem, sucessivamente, por força do disposto 
no n.º 3 do referido artigo 37.º:

Os candidatos titulares de carta de condução de veículos da categoria C;
Os candidatos com menor idade;
Os candidatos com mais elevada classificação nas provas práticas.

Consideram -se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
final inferior a 10 valores.

10 — Resultados obtidos na aplicação dos métodos de seleção
Os resultados obtidos em cada método de seleção são publicitados 

através de lista, ordenada alfabeticamente, a disponibilizar na página 
eletrónica do Município, em www.cm -olhao.pt.

Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados 
para a realização do método de seleção seguinte, por uma das formas 
previstas no n.º 3 do artigo 30.º da citada Portaria n.º 83 -A/2009.

Em situações de igualdade de valores obtidos, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009

11 — Candidatos aprovados e excluídos
Constituem motivos de exclusão dos candidatos, o incumprimento 

dos requisitos gerais, especiais e especiais mencionados no n.º 5 do 
presente Aviso, sem prejuízo dos demais, legal ou regulamentarmente 
previstos.

Constituem ainda motivos de exclusão a não comparência dos candida-
tos a qualquer um dos métodos de seleção e a obtenção de uma valoração 
inferior a 9,5 valores em quaisquer métodos de seleção aplicado, não 
sendo, neste caso, aplicado o método de seleção seguinte, com exceção 
do método exame médico que é classificado em apto e não apto.

Os candidatos excluídos, de acordo com o n.º 1 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, são notificados por uma das formas previstas no 
n.º 3 do mesmo artigo, para a realização de audiência de interessados.

12 — Homologação da lista de ordenação final
Após homologação, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 

é afixada em local visível e público das instalações do Município, dispo-
nibilizada na sua página eletrónica, sendo publicado um aviso na 2.ª série 
do Diário da República com informação sobre a sua publicitação.

13 — Júri do procedimento concursal
13.1 — Competências
Compete, designadamente, ao Júri:

a) Dirigir todas as fases do procedimento concursal;
b) Fixar os parâmetros de avaliação e a ponderação de cada um dos 

métodos de seleção a utilizar;
c) Fixar a grelha classificativa e os sistemas de valoração dos métodos 

de seleção;
d) Exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de do-

cumentos comprovativos das suas declarações;

Das deliberações do Júri são lavradas atas, a facultar aos candidatos 
sempre que o solicitem.

13.2 — Composição

Presidente do Júri: Luís António Correia Gomes, Comandante do 
Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão;

Vogais efetivos: Susana Maria dos Santos Silva, Chefe de Divisão 
Administrativa e Contratação Publica, que substitui o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos, e João Carlos Passos Cabrita, Bombeiro 
Municipal de 3.ª classe;

Vogais suplentes: Ana Isabel de Sousa Viegas, Assistente Técnica, 
e Rui Fernando Almeida Brandão Soares, Bombeiro Municipal de 
3.ª classe.

14 — Igualdade
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-

nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

15 — Legislação básica

a) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual;

b) Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual;
c) Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de jan.;
d) Lei n.º 75/2013, de 12 de set., que aprovou o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais;
e) Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril;
f) Decreto -Lei n.º 248/2012, de 21 de novembro — regime jurídico 

dos Corpos de Bombeiros.
g) Decreto -Lei n.º 249/2012, de 21 de novembro — regime jurídico 

dos Bombeiros Portugueses.
h) Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, na redação atual, adaptado 

à administração Local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho;
i) Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro.

8 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Ventura Pina.
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Aviso (extrato) n.º 13454/2016

No âmbito do procedimento concursal comum, de recrutamento de 
trabalhadores, com vista ao preenchimento de 4 (quatro) postos de traba-
lho, para a carreira/categoria de Assistente Operacional — Referência C5 
para a Divisão de Desenvolvimento e Coesão Territorial, previstos 
e não ocupados no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada(CMPD), na modalidade de relação jurídica de emprego público 
a constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, aberto sob Aviso n.º 10260/2016, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 158, de 18 de agosto de 2016, informa -se os 
candidatos ao referido procedimento concursal do seguinte:

1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, conjugado com 
o artigo 31.º, todos 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, encontra -se 
afixada no hall de entrada do edifício da CMPD, sito na Praça do Mu-
nicípio, 9500 -523 Ponta Delgada e disponível na página eletrónica da 
CMPD, em www.cm -pontadelgada.pt, a lista de candidatos admitidos e 
excluídos ao procedimento concursal anteriormente mencionado.

2 — De acordo com o n.º 1 do artigo 36.º da referida Portaria, con-
jugado com o artigo 121.º e 122.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, os candidatos excluídos dispõem de 10 dias úteis, contados 
da data de publicação do presente Aviso no Diário da República, para 
se pronunciarem por escrito, utilizando formulário próprio (Exercício 
de Direito de Participação de Interessados), disponível na página ele-
trónica da CMPD, em www.cm  -pontadelgada.pt, e remetido para o 
endereço de e -mail geral@cmpdelgada.pt, devidamente preenchido, 
datado e assinado.

7 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.
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 Aviso (extrato) n.º 13455/2016

No âmbito do procedimento concursal comum, de recrutamento de 
trabalhadores, com vista ao preenchimento de 4 (quatro) postos de traba-
lho, para a carreira/categoria de Assistente Operacional — Referência C4 
para a Divisão Ambiente e Serviços Urbanos, previstos e não ocupados 
no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Ponta Delgada(CMPD), 
na modalidade de relação jurídica de emprego público a constituir por 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto sob Aviso n.º 10260/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 158, de 18 de agosto de 2016, informa -se os candidatos ao 
referido procedimento concursal do seguinte:

1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, conjugado com 
o artigo 31.º, todos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
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