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Edificação e sobre ele formular quaisquer sugestões, reclamações ou 
observações, as quais deverão ser dirigidas, por escrito, ao Presidente 
da Câmara Municipal.

13 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel 
Fernandes de Abreu.

310266875 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 2255/2017
Raul Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) 
do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro, alterada, e ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada, torna público 
que, no seguimento do seu Despacho n.º 5/2017, de 26 de janeiro, 
proferido em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal 
de Leiria, de 19 de janeiro de 2017, e na sequência do recurso à 
reserva de recrutamento do correspondente procedimento concur-
sal, foi celebrado, com efeitos a 01/02/2017, entre o Município de 
Leiria e a trabalhadora Ana Sónia Correia Inácio Gomes, contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, para a 
carreira/categoria de técnico superior (área de licenciamentos), com 
a remuneração base de € 1.201,48 (2.ª posição/nível 15 TRU), o 
qual se inicia com período experimental de função, com a duração 
de 240 dias.

9 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul 
Castro.

310254732 

 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 2256/2017
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 214.º, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas), 
considere -se por este meio notificado o Senhor Ivo Gonçalo Vaz 
Alves, com a categoria de assistente operacional, por não ser pos-
sível a notificação pessoal e se encontrar a residir fora do país, que 
se encontra pendente o processo disciplinar n.º 5/2016 PDI contra 
si instaurado, dispondo do prazo de 30 dias, a contar da data da 
publicação do presente aviso, para apresentar a respetiva defesa, 
podendo examinar o processo, por si ou por advogado constituído, 
no Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Núcleo de Ins-
trutores, Edifício Central da Câmara Municipal de Lisboa, sito no 
Campo Grande, n.º 27 — 10.º, 1749 -099 Lisboa.

15 de fevereiro de 2017. — A Instrutora, Sofia B. da C. A. Magalhães 
Lopes.

310267303 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 2257/2017
Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado, com competências dele-

gadas em 21/10/2013, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 
do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade entre órgãos na categoria, com a 
anuência da Câmara Municipal de Silves, nos termos do artigo 99.º da 
referida Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, tendo sido cele-
brado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com Paulo Jorge da Luz Viegas Pires, na categoria de Técnico Superior, 
da carreira Técnica Superior, com efeitos a 01/02/2017, integrando um 
posto de trabalho da referida categoria do mapa de pessoal desta Câmara 
Municipal, mantendo o nível remuneratório detido na situação jurídico-
-funcional de origem do trabalhador.

10 de fevereiro de 2017. — A Vereadora, Ana Isabel Encarnação 
Carvalho Machado.

310267839 

 MUNICÍPIO DE NISA

Aviso n.º 2258/2017

Lista unitária de ordenação final

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo para preenchimento 
de um posto de trabalho correspondente à carreira e catego-
ria de assistente operacional — área de auxiliar de serviços 
gerais — ref. 05/2016.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º, da portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro, alterado pela portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
público que a lista unitária de ordenação final, relativa ao procedimento 
concursal comum acima mencionado, publicado no Diário da República 
2.ª série, n.º 212, de 4 de novembro de 2016, encontra -se publicitada em 
local visível e publico das instalações da Câmara Municipal de Nisa e 
na sua página eletrónica, em www.cm -nisa.pt

25 de janeiro de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal de Nisa, 
Maria Idalina Alves Trindade.

310240395 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 2259/2017

Consolidação de mobilidade na categoria
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da parte preambular 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despa-
cho datado de 13 de dezembro de 2016 da Senhora Vereadora Adília 
Candeias, no exercício de competência delegada na área de recursos 
humanos, por Despacho n.º 16/2016 de 06 de abril, nos termos dos 
n.os 3 a 5 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, e após acordo 
prévio entre as partes interessadas, foi consolidada definitivamente a 
mobilidade na categoria do Técnico Superior Ricardo Jorge Florêncio da 
Rocha, ficando vinculado com contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, no mapa de pessoal da Câmara Municipal de 
Palmela, com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2017.

O trabalhador mantém o posicionamento remuneratório anteriormente 
detido (posição remuneratória intermédia 3 -4 e nível remuneratório 
intermédio 19 -23 da carreira e categoria de Técnico Superior).

3 de fevereiro de 2017. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

310241067 

 MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Aviso (extrato) n.º 2260/2017
Nos termos do art.º 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 

público que, por motivo de aposentação, cessou a relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado com Maria Rosa Cunha 
Magalhães, Assistente Operacional, posição e nível remuneratório en-
tre 3 e 4 (631,64 €), a partir de 1 de dezembro de 2016, e Agostinho 
Silva Ferreira, Assistente Operacional, posição e nível remuneratório 2 
(532,08 €), a partir de 1 de janeiro de 2017

24 de janeiro de 2017. — O Vereador dos Recursos Humanos, Dr. Ro-
drigo Santos Lopes.

310261803 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 2261/2017

Procedimento concursal comum para contratação em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, com vista à ocupação de um 
posto de trabalho do mapa de pessoal, na carreira e categoria de 
Técnico Superior (na área de Direito).

1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no 
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artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e no artigo 19.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 e após aprovação em reunião de 
Câmara Municipal datada de 31 de outubro de 2016, torna -se público 
que, foi autorizada a abertura do presente procedimento concursal, para 
contratação em funções públicas por tempo indeterminado, com vista à 
ocupação de um (1) posto de trabalho do mapa de pessoal, na carreira 
e categoria de Técnico Superior (na área de Direito).

2 — Legislação aplicável:
Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, que aprovou o Orçamento de Estado 

para 2016 (LOE/2016);
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LGTFP);
Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterada pelas Leis 

n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro, e 80/2013, 
de 28 de novembro, que adapta a LVCR às autarquias locais; Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezem-
bro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, que estabelece a 
correspondência entre os níveis remuneratórios e as posições remunera-
tórias; Despacho n.º 11321/2009, de 17 de março, do Ministro de Estado 
e das Finanças (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 
8 de maio de 2009) — que aprovou os modelos de formulários -tipo.

3 — Procedimentos prévios:
3.1 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.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, declara -se não estarem constituídas re-
servas de recrutamento neste organismo.

3.2 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente 
homologada pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado da Administração 
Local, em 15 de julho de 2014, «As Autarquias Locais não têm de con-
sultar a Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de requalificação».

4 — Caracterização do Posto de Trabalho de acordo com o Mapa de 
Pessoal em vigor:

4.1 — Conteúdo funcional:
Exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com 

enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de estudo, plane-
amento, programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de especialização 
e formação académica, que visam fundamentar e preparar a decisão.

4.2 — A descrição das funções não prejudica, nos termos do n.º 1 do 
artigo 81.º da LGTFP, a atribuição aos trabalhadores de funções que 
lhes sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador 
detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem 
desvalorização profissional.

5 — Prazo de validade — Dezoito meses contados da data de ho-
mologação da lista unitária de ordenação final, nos termos do disposto 
no artigo 40.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 23 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

6 — Habilitação académica: Licenciatura em Direito.
6.1 — Não é permitida a substituição da habilitação exigida por 

formação ou experiência profissionais.
7 — Local de trabalho: Divisão de Gestão Financeira.
8 — Remuneração: O posicionamento remuneratório obedecerá ao 

artigo 38.º da LGTFP, em conjugação com o disposto no artigo 18.º da 
LOE/16, designadamente a posição remuneratória 2, nível remunera-
tório 15, correspondente a € 1201,48.

8.1 — À remuneração referida no ponto 8, acresce uma Remuneração 
Complementar calculada nos termos do Decreto Legislativo Regional 
n.º 8/2002/A, de 10 de abril, atualmente fixada em 20,24 € (vinte euros 
e vinte e quatro cêntimos).

9 — Requisitos legais de admissão:
9.1 — Podem candidatar -se todos os indivíduos que satisfaçam, cumu-

lativamente, até ao termo do prazo de entrega da candidatura, fixado no 
presente aviso, os seguintes requisitos:

a) Terem nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 
Constituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Terem 18 anos de idade completos;
c) Não estarem inibidos do exercício de funções públicas ou interditos 

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuírem a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício das funções;
e) Terem cumprido as leis de vacinação obrigatória;
f) Possuírem a Licenciatura em Direito exigida no n.º 6 do presente 

aviso.

9.2 — Não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em situação de mobilidade, ocupem posto de trabalho 
previsto no mapa de pessoal deste órgão idêntico ao posto de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Prazo para Apresentação de Candidaturas:
10.1 — As candidaturas devem ser apresentadas no prazo de 10 dias 

úteis contados da data da publicitação no Diário da República.
10.2 — Consideram -se entregues dentro do prazo as candidaturas 

cujo aviso de receção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado 
para a sua apresentação.

11 — Forma de Apresentação das Candidaturas:
11.1 — Forma: Não serão aceites candidaturas em suporte eletrónico.
As candidaturas serão formalizadas, sob pena de exclusão, através 

de formulário de candidatura de utilização obrigatória, para o efeito, 
ao dispor na Subunidade Orgânica de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada (Rua de Santa Luzia, n.º 18) e no site 
cm -pontadelgada.pt, sendo entregues pessoalmente, em envelope fechado 
com identificação do procedimento concursal e dirigido ao presidente 
do júri, no citado Serviço ou remetidas pelo correio, sob registo e com 
aviso de receção, para a Câmara Municipal de Ponta Delgada — Praça 
do Município — 9500 -523 Ponta Delgada. Se assim o entenderem, os 
candidatos poderão indicar outros elementos que considerem relevantes 
para a apreciação do seu mérito, ou de constituírem motivo de preferência 
legal, devidamente comprovados.

11.2 — No formulário de candidatura deverá constar a referência 
a que se candidata, não sendo consideradas as candidaturas que não 
identifiquem corretamente a referência do procedimento concursal a 
que respeitem.

11.3 — Com o formulário de candidatura deverão ser apresentados 
os seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado;
b) Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações 

literárias;
c) Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação 

frequentadas e ministradas de onde conste a data de realização e duração 
das mesmas;

d) Declaração emitida pelo serviço de origem a que o candidato per-
tence, devidamente atualizada (reportada ao 1.º dia útil estabelecido para 
apresentação das candidaturas), da qual conste a identificação da relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida, bem como da car-
reira e categoria de que seja titular, descrição das atividades/funções que 
executa, indicação qualitativa e quantitativa da avaliação de desempenho 
dos últimos três anos, desde que atribuída nos termos do SIADAP ou de-
claração de que o candidato não foi avaliado nesse período e identificação 
da remuneração reportada ao nível e posição remuneratória auferidos.

e) Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 7/2007, 
de 5 de fevereiro, aquando da apresentação do formulário de candidatura, 
os candidatos devem ser portadores dos documentos de identificação, 
designadamente, Bilhete de Identidade e n.º fiscal de contribuinte ou 
cartão de cidadão.

11.4 — Os candidatos que sejam trabalhadores com vínculo à Câmara 
Municipal de Ponta Delgada estão dispensados de apresentar a declaração 
referida na alínea e) do número anterior, bem como os comprovativos 
a que se refere as alíneas b) e d) desde que expressamente refiram no 
formulário de candidatura, que os mesmos se encontram arquivados no 
respetivo processo individual.

11.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da Lei.

11.6 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

12 — Motivos de Exclusão: O requerimento de admissão deverá ser 
acompanhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

12.1 — Documentos comprovativos dos requisitos gerais enunciados 
nas alíneas a), b), c), d) e e) do artigo 17.º da LGTFP, os quais serão 
dispensados desde que os candidatos declarem, no respetivo requeri-
mento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas a situação 
precisa em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos 
das citadas alíneas.

12.2 — Para os candidatos com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, declaração nos termos indicados na alínea d) do 
ponto 11.3 do presente aviso.

12.3 — Fotocópia legível do documento comprovativo das habili-
tações literárias.

12.4 — Os candidatos a que seja aplicável o método de seleção avaliação 
curricular e entrevista de avaliação de competências, devem apresentar o 
curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado, do qual conste 
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a identificação pessoal, habilitações literárias, formação e experiência pro-
fissional e quaisquer circunstâncias que possam influir na apreciação do seu 
mérito ou constituir motivo de preferência legal, as quais, todavia, só serão 
tidas em consideração pelo júri do procedimento concursal, se devidamente 
comprovadas, mediante fotocópia dos documentos comprovativos da 
experiência profissional e da formação profissional frequentada.

12.5 — Constitui igualmente motivo de exclusão a entrega extem-
porânea da candidatura.

12.6 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação dos documentos 
comprovativos das suas declarações, bem como a exibição dos originais 
dos documentos apresentados.

12.7 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente 
aviso determina a exclusão do candidato, quando a falta desses docu-
mentos impossibilite a admissão ou avaliação do mesmo, nos termos do 
n.º 9, do artigo 28.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.

13 — Por estar em causa a constituição de Relações Jurídicas de 
Emprego Público por Tempo Indeterminado e atento o disposto no n.º 5 
do artigo 36.º da LGTFP e da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 6.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 métodos de seleção obrigatórios 
a aplicar são a Prova de Conhecimentos (com caráter eliminatório) e 
Avaliação Psicológica (com caráter eliminatório) e a Entrevista Profis-
sional de Seleção (método facultativo).

13.1 — Os métodos de seleção a utilizar no recrutamento de candi-
datos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 
atividade caracterizadora do posto de trabalho em causa, bem como no 
recrutamento de candidatos em situação de requalificação que, imedia-
tamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou 
atividade, são os seguintes: avaliação curricular (com caráter eliminatório) 
e entrevista de avaliação de competências (com caráter eliminatório), ex-
ceto, quando afastados, por escrito, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 36.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sendo  -lhes aplicado, 
nesse caso, os métodos previstos para os restantes candidatos.

14 — Prova de Conhecimentos — de caráter teórico, de forma escrita, 
visa avaliar os níveis de conhecimentos e aptidões específicas exigí-
veis e adequadas ao exercício do cargo a prover, e, demonstradas nas 
respostas dadas a questionário, com a duração máxima de duas horas e 
é valorada até às centésimas numa escala de 0 a 20 valores, e incidirá 
sobre a legislação a seguir indicada:

Constituição da República Portuguesa de 1976, na redação da Lei 
Constitucional n.º 1/2005, de 12 de agosto;

Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação 
n.º 37 -A/2014, de 19 de agosto.

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 22 de fevereiro;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro;

Regime Financeiro das Autarquias e Entidades Intermunicipais, apro-
vado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada pela Declaração 
de Retificação n.º 46 -B/2013, de 1 de novembro, e alterada pelas Leis 
n.º 132/2015, de 4 de setembro, 69/2015, de 16 de julho, 82 -D/2014, 
de 31 de dezembro e 83 -C/2013, de 31 de dezembro;

Código da Contratação Pública, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, retificado pela Declaração de retificação 
n.º 18 -A/2008, de 28 de março, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 278/2009, 
de 2 de outubro, Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, Decreto -Lei n.º 131/2010, 
de 14 de dezembro e Decreto -Lei n.º 147/2012, de 12 de julho;

Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações dos Trabalhadores 
que exercem funções Públicas, Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de se-
tembro, que adapta às Autarquias Locais a Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, com exceção das normas respeitantes ao regime jurídico da 
nomeação, aos trabalhadores que exercem funções públicas na Admi-
nistração Autárquica e procede à adaptação à administração autárquica 
do disposto no Decreto -Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, no que se 
refere ao processo de racionalização de efetivos;

Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações 
Locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto;

Regime Jurídico das Autarquias Locais e Estatuto das Entidades 
Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

Regime Jurídico da Realização de Despesas Públicas e da Contratação 
Pública, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho;

Regime Jurídico da Contratação Pública na Região Autónoma dos 
Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A, 
de 29 de dezembro;

Código de Ética e de Conduta da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, aprovado em 19 de agosto de 2015 e disponível em 
www.cm -pontadelgada.pt;

Orçamento de Estado de 2016, aprovado pela Lei n.º 7 -A/2016, de 
30 de março;

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das Entidades 
Públicas;

Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que estabelece as Normas 
legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei 
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso;

Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, que regulamenta os termos e 
a tramitação do parecer prévio favorável e da autorização previstos no 
artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro.

14.1 — A avaliação psicológica visa avaliar, através de técnicas de 
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e com-
petências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico 
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como 
referência o perfil de competências previamente definido.

A avaliação psicológica é valorada da seguinte forma: em cada fase 
intermédia do método, através das menções classificativas de Apto e 
Não Apto; Na última fase do método, para os candidatos que o tenham 
completado, através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Sufi-
ciente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, 
as classificações de 20,16,12,8 e 4 valores.

14.2 — Avaliação Curricular — visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
o percurso profissional, a relevância da experiência adquirida e da 
formação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de desem-
penho obtida. Para tal serão considerados e ponderados os elementos 
de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, entre os quais 
obrigatoriamente os seguintes:

a) A habilitação académica ou nível de qualificação certificado pelas 
entidades competentes;

b) A formação profissional, considerando -se as áreas de formação 
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função;

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

d) A avaliação do desempenho relativa ao último período, não su-
perior a três anos/ciclos avaliativos, em que o candidato cumpriu ou 
executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto 
de trabalho a ocupar.

14.3 — A Entrevista de Avaliação de Competências visa avaliar, numa 
relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais 
diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais 
para o exercício da função, baseando -se a sua aplicação num guião de 
entrevista composto por um conjunto de questões diretamente relaciona-
das com o perfil de competências previamente definido, associado a uma 
grelha de avaliação individual, que traduz a presença ou ausência dos 
comportamentos em análise. A entrevista de avaliação de competências 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.

14.4 — Entrevista Profissional de Seleção (E.P.S) — visa avaliar, de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comporta-
mentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal, terá a duração aproximada 
de 20 minutos e da mesma será elaborada uma ficha individual contendo o 
resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação 
obtida em cada um deles, devidamente fundamentada.

15 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria, 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 os sistema de valoração final do método, 
desde que as solicitem.

16 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedi-
mento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 
a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classifi-
cações quantitativas obtidas em cada método de seleção.

17 — Métodos de Seleção e Critérios Gerais — A Prova de Conheci-
mentos (PC), a Avaliação Psicológica (AP) e/ou a Avaliação Curricular 
(AC) e a Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) e a Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS), todos valorados de 0 a 20 valores, de 
acordo com as seguintes ponderações:

a) Prova de Conhecimentos (PPC) — Ponderação de 40 %;
b) Avaliação Psicológica (AP) — Ponderação de 30 %;
c) Avaliação Curricular (AC) — Ponderação de 40 %;
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d) Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — Ponderação 
de 30 %

e) Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Ponderação de 30 %

Valoração final (VF) — Resulta da seguinte expressão:
VF = PC × 40 % + AP × 30 % + EPS × 30 %

ou
VF = AC × 40 % + EAC × 30 % + EPS × 30 %

em que:
VF = Valoração Final;
PC = Prova Prática de Conhecimentos;
AP = Avaliação Psicológica;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências e
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

18 — Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um 
dos métodos de seleção a utilizar, constam em ata do Júri e são de acesso 
dos candidatos nos termos do disposto no ponto 15 do presente aviso.

19 — Consideram  -se excluídos do procedimento concursal os can-
didatos que faltem a qualquer dos métodos de seleção ou que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases 
de seleção, não lhes sendo aplicado o método ou fase seguinte.

20 — A Prova de Conhecimentos, a Avaliação Psicológica, a Entre-
vista de Avaliação de Competências e a Entrevista Profissional de Sele-
ção serão realizadas em data, hora e local a comunicar oportunamente.

21 — Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os critérios 
de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria.

22 — Composição do Júri:
Presidente — João Nuno Borba Vieira Almeida Sousa/Chefe de Di-

visão de Gestão Administrativa;
Vogais efetivos:
Joana Gabriela Tavares Pacheco Rodrigues Filipe/Chefe de Divisão 

de Gestão Financeira
Nuno Pedro Martins Cardoso Dias/Técnico Superior

Vogais Suplentes:
Cristina Maria Medeiros Torres/Dirigente Intermédio de 3.º Grau
Paula Cristina Conceição Portela Brás Soares Albergaria — Técnica 

Superior

23 — Exclusão e notificação de candidatos: os candidatos excluídos 
serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, para 
a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

24 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º, por uma das formas previstas no 
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
atual redação.

25 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público nas instalações da Câmara Munici-
pal de Ponta Delgada e disponibilizada na sua página eletrónica em 
www.cm -pontadelgada.pt. Os candidatos aprovados em cada método 
de seleção são convocados para a realização do método seguinte através 
de notificação, por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

26 — À lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, 
bem como às exclusões do procedimento ocorridas na sequência da 
aplicação de cada um dos métodos de seleção é aplicável a audiência 
prévia dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afixada em 
local visível e público das instalações da entidade empregadora pública 
e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo ainda publicado um 
aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua 
publicitação.

27 — O recrutamento será feito nos termos definidos na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 37.º da LGTFP e terá lugar após o termo do procedimento 
concursal.

28 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o 
presente aviso será publicitado integralmente na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, 
por extrato e a partir da data da publicação no Diário da República na 

página eletrónica da Câmara Municipal de Ponta Delgada e no prazo 
máximo de três dias úteis contados da mesma data, num jornal de ex-
pansão nacional.

Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato 
com deficiência igual ou superior a 60 % tem preferência em igualdade 
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência 
legal. Os candidatos devem declarar no requerimento de admissão, 
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de seleção, nos termos do diploma supramencionado.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da Re-
pública, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

1 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.

310267985 

 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Aviso n.º 2262/2017

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas
 por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência de 
procedimentos concursais, esta Câmara Municipal celebrou contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os 
trabalhadores abaixo identificados:

Manuel António Pina Lopes — assistente técnico, remuneração 
mensal correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5, da Tabela 
Remuneratória Única, no valor de 683,13 €;

Jorge Manuel dos Santos Amaral, José Albino de Frias, José Carlos 
Gomes Lopes e Luís Fernando Pereira de Figueiredo — assistentes 
operacionais, remunerações mensais correspondentes à 1.ª posição remu-
neratória, nível 1, da Tabela Remuneratória Única, no valor de 557,00 €;

Luís Manuel Lírio Morais — técnico superior, remuneração mensal 
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15, da Tabela Remu-
neratória Única, no valor de 1.201,48 €.

Os cinco primeiros contratos atrás referidos iniciaram -se no dia 
01.02.2017 e o último no dia 10.02.2017.

Os júris para os períodos experimentais têm a mesma composição que 
foi definida no aviso de abertura dos concursos, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 120, de 24 de junho de 2016.

2017 -02 -15. — O Presidente da Câmara, Dr. Alexandre Manuel Men-
donça Vaz.

310267571 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 2263/2017

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Setúbal — Cariz
Regulamentar/Áreas de Poçoilos e Alto da Guerra

André Martins, vereador da Câmara Municipal de Setúbal:
Faz público que, nos termos da alínea do artigo 92.º do Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio, do qual consta o atual Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, que a Assembleia Municipal de Setú-
bal deliberou em sessão ordinária realizada em 25 de novembro de 2016, 
aprovar a Alteração ao Plano Diretor Municipal de Setúbal — Cariz 
Regulamentar/Áreas de Poçoilos e Alto da Guerra, incluindo as altera-
ções ao Regulamento e à Planta de Ordenamento, que se publicam em 
anexo, às escalas 1:25 000 e 1:10 000.

Mais se torna público que aquela deliberação da Assembleia Municipal 
foi tomada, de acordo com o n.º 1 do artigo 90.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, nos termos da proposta apresentada 
pela Câmara Municipal de Setúbal aprovada na sua Reunião n.º 20/2016, 
em 9 de novembro de 2016, através da Deliberação n.º 337/16.

Nos termos do artigo 94.º do citado Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial, torna-se público que a Alteração ao Plano Diretor 
Municipal de Setúbal — Cariz Regulamentar/Áreas de Poçoilos e Alto 


