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de Viana do Alentejo (www.cm -vianadoalentejo.pt), por extrato, a partir 
da data de publicação no Diário da República; Num jornal de expansão 
nacional, por extrato, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data 
de publicação no Diário da República.

19 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, Bernardino António 
Bengalinha Pinto.

310659822 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso (extrato) n.º 8533/2017

Procedimento Concursal Comum para a Constituição 
da Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo 

Indeterminado — Assistente Técnico (área de Vigilante Rececionista)

Lista unitária de ordenação final
Para cumprimento do disposto no artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril, torna -se público, que se encontra afixada, na Divisão de 
Recursos Humanos e disponível para consulta na página eletrónica desta 
Câmara Municipal em: http://recursoshumanos.cmvfxira.com (link: 
“listas de ordenação final”), a Lista Unitária de Ordenação Final, do 
procedimento concursal acima indicado, aberto por aviso n.º 4725/2016, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 68, de 07 de abril de 
2016, a qual foi homologada, por despacho do Sr. Presidente da Câmara 
de 06 de julho de 2017.

10 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Simões Maia Mesquita.

310626263 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BELINHO E MAR

Aviso n.º 8534/2017
Em cumprimento do disposto do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, e em conformidade com as deliberações tomadas pelo júri, 
torna -se público que a lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum para contratação de um Assistente Técnico, na moda-
lidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 247 de 27 de dezembro de 2016, foi homologada em reunião de Junta 
da União das Freguesias de Belinho e Mar em 03/07/2017.

Candidata classificada em 1.º lugar:
Mariana Amélia Azevedo Lima de Matos — 15.725 valores

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada na Sede da 
Junta da União das Freguesias de Belinho e Mar, bem como divulgada 
na página eletrónica da Autarquia (http://www.uf -belinhoemar.pt/).

5 de julho de 2017. — O Presidente da União das Freguesias, Manuel 
Eiras Martins de Abreu.

310665962 

 FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES

Aviso n.º 8535/2017

Procedimento concursal comum de recrutamento
para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho, no regime

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado
Nos termos da alínea e) do artigo 19.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e de acordo com o estatuído no n.º 1 do artigo 33.º, da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, doravante referenciada por 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, autorizei, por meu 
despacho de 12 de junho de 2017, a abertura do seguinte procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo determinado tendo em vista o preenchimento de 2 (dois) 
postos de trabalho do mapa de pessoal da Freguesia de São Bartolomeu 
de Messines, na categoria de Assistente Operacional, na carreira geral 
de Assistente Operacional (M/F).

1 — Constituição do júri:
Presidente — Paulo Daniel Monteiro Pinto.
1.ª vogal efetiva — Maria Isabel Guerreiro Martins Mealha, que 

substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos.
2.ª vogal efetiva — Antónia Félix Lavado.

2 — Provimento de dois postos de trabalho da categoria e carreira de 
Assistente Operacional a tempo determinado:

2.1 — Conteúdo funcional: Funções de natureza executiva, de caráter 
manual ou mecânicas enquadradas em diretivas gerais bem definidas 
e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio 
elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico, com funções de cantoneiro de lim-
peza.

2.2 — Número de postos de trabalho a ocupar: 2.
2.3 — Formação académica — escolaridade obrigatória ou equipa-

ração por experiência profissional.
2.4 — Remuneração: Correspondente à 1.ª posição remuneratória, 

1.º nível remuneratório, que equivale a 557,00€ mensais, de acordo com 
a tabela única remuneratória.

3 — Local de trabalho: Freguesia de São Bartolomeu de Messines/
Área da Freguesia de São Bartolomeu de Messines.

4 — Requisitos legais de admissão: podem candidatar -se todos os 
indivíduos que satisfaçam, cumulativamente, até ao termo do prazo 
de entrega da candidatura, fixado no presente aviso, os seguintes re-
quisitos:

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 escolaridade obrigatória ou experiencia que lhe seja 

equiparada para categoria de Assistente Operacional.

5 — 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 postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal deste órgão idênticos ao posto de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

6 — Apresentação das candidaturas:
6.1 — Prazo: O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 (dez) 

dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no Diário 
da República.

6.2 — Forma: as candidaturas serão formalizadas obrigatoriamente, 
sob pena de exclusão, através de requerimento modelo tipo, para o efeito, 
ao dispor no Serviço de Atendimento da Freguesia de São Bartolomeu 
de Messines, Cruz Grande, 8375 -140 São Bartolomeu de Messines, e 
no site www.jf -messines.pt, sendo entregue pessoalmente no citado 
Serviço ou remetido pelo correio, sob registo e com aviso de receção, 
para a Freguesia de São Bartolomeu de Messines. Se assim o entende-
rem, os candidatos poderão indicar outros elementos que considerem 
relevantes para a apreciação do seu mérito, ou de constituírem motivo 
de preferência legal, devidamente comprovados.

6.3 — O requerimento de candidatura deverá ser acompanhado da 
seguinte documentação:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos previstos nas 
alíneas a), b) e f) do n.º 4 do presente aviso de abertura;

b) Curriculum profissional detalhado e devidamente datado e assi-
nado, do qual deve constar, designadamente, as habilitações literárias e 
ou profissionais, as funções desempenhadas, bem como as atualmente 
exercidas, com indicação dos respetivos períodos de duração, e atividades 
relevantes, assim como, a formação profissional detida com indicação 
das ações de formação finalizadas (cursos e seminários) indicando a 
respetiva duração, datas de realização e entidades promotoras, juntando 
comprovativos da formação e da experiência profissionais, sob pena de 
não serem considerados.

6.4 — 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.

6.5 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos de admissão exigíveis nos termos do presente aviso determina 
a exclusão do concurso.

7 — Métodos de seleção e Critérios Gerais:
a) Avaliação curricular (AC) — visa analisar a qualificação dos can-

didatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, per-
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curso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.

b) Entrevista de avaliação das competências (EAC) — visa obter, 
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 
profissionais diretamente relacionados com as competências considera-
das essenciais para o exercício da função.

8 — Caso sejam admitidos candidatos em número igual ou superior 
a 100 (cem), a utilização dos métodos de seleção será faseada da se-
guinte forma:

a) Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, 
apenas do primeiro método obrigatório;

b) Aplicação do segundo método a parte dos candidatos aprovados 
no método imediatamente anterior, a convocar por tranches sucessivas, 
por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal 
da sua situação jurídico -funcional, até à satisfação das necessidades;

c) Dispensa de aplicação do segundo método aos restantes candida-
tos, que se considerem excluídos, quando os candidatos aprovados nos 
termos das alíneas anteriores satisfaçam as necessidades que deram 
origem à publicação do procedimento concursal e garantam reserva 
de recrutamento.

9 — São excluídos os candidatos que não compareçam a qualquer 
um dos métodos de seleção, bem como os que obtenham uma valora-
ção inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo 
aplicado o método de avaliação seguinte.

10 — Sistema de classificação final:

CF = (AC × 50 %) + (EAC × 50 %)

sendo:

CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências.

10.1 — Os critérios de apreciação e de ponderação da AC e da EAC, 
bem como o sistema de classificação final, incluindo a grelha classi-
ficativa, o sistema de valoração final do método e respetiva fórmula 
classificativa constam de atas de reuniões do júri do concurso, sendo as 
mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

11 — Publicitação de lista: A lista unitária de ordenação final dos 
candidatos será publicitada, em lugar público e visível, no edifício da 
Freguesia de São Bartolomeu de Messines e disponibilizada no site 
www.jf -messines.pt

06 -07 -2017. — O Presidente da Freguesia de São Bartolomeu de 
Messines, João Carlos Correia.

310621021 

 FREGUESIA DE SARDOAL

Aviso n.º 8536/2017
Vítor Lopes Pires, Presidente da Junta de Freguesia de Sardoal: Torna 

público que a Assembleia de Freguesia de Sardoal em sessão ordinária, 
realizada em 16 de junho de 2017, deliberou por unanimidade, sob pro-
posta da Junta de Freguesia e, no uso das suas competências conferidas 
pela alínea y) do n.º 18 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a criação 
do Dia da Freguesia de Sardoal, passando o mesmo a celebrar -se no dia 
21 de setembro de cada ano.

21 de junho de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Sar-
doal, Vítor Lopes Pires.

310620439 

 FREGUESIA DE VILA DO BISPO E RAPOSEIRA

Aviso n.º 8537/2017

Reposicionamento remuneratório da assistente técnica Sónia 
Alexandra Leal Silvestre

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, por meu despacho 

de 13 de junho de 2017, ao abrigo e em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 156.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à mesma Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, autorizei o reposi-
cionamento remuneratório da assistente técnica, Sónia Alexandra Leal 
Silvestre, para a 4.ª posição remuneratória da carreira de assistente 
técnico, nível remuneratório 9 da tabela remuneratória única, a que 
corresponde a remuneração base no montante pecuniário de € 892,53€ 
(oitocentos e noventa e dois euros e cinquenta e três cêntimos), con-
forme Anexo III ao Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 
e Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, tendo sido celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em 
2 de janeiro de 2003, com efeitos reportados a 1 de janeiro de 2017, 
data de produção de efeitos da alteração da posição remuneratória, sendo 
contudo abrangida pela proibição de valorizações remuneratórias cons-
tante artigo 38.º da Lei do Orçamento do Estado para 2015, aprovada 
pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, prorrogado pelo n.º 1 do 
artigo 19.º da Lei do Orçamento do Estado de 2017, aprovada pelo Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro.

5 de julho de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Vila do 
Bispo e Raposeira, Dino Alves Lourenço.

310617589 

 SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 
DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS

Aviso n.º 8538/2017
Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20/6, torna -se 

público que foram celebrados contratos individuais de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com os trabalhadores abaixo 
identificados:

Em virtude de ter ocorrido mudança definitiva de órgão ou serviço 
das trabalhadoras abaixo identificadas, na sequência da consolidação 
definitiva das mobilidades na categoria:

Raquel Alexandra Neves Galvão Guerra Mateus, com início a 1 de 
fevereiro de 2017, na categoria de Técnico Superior, na área funcional 
de química tecnológica, com a remuneração correspondente à posi-
ção 2, nível 15, por acordo entre a trabalhadora, a Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém como serviço de origem e os SIMAR enquanto 
serviço de destino.

Maria Catarina Carvão Olivença, com início a 30 de junho de 2017, 
na categoria de Assistente Técnico, com a remuneração correspon-
dente à posição 1, nível 5, por acordo entre a trabalhadora, a Câmara 
Municipal de Loures como serviço de origem e os SIMAR enquanto 
serviço de destino.

Na sequência do Procedimento Concursal Comum, com a Ref.ª 2/2016, 
para ocupação de seis postos de trabalho na categoria de Assistente Ope-
racional, para o Departamento de Exploração de Águas, correspondente 
à publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, aviso n.º 5194 de 
2016.04.20, com a remuneração correspondente à 1.ª posição e nível 1 
da tabela remuneratória única:

Por deliberação do Conselho de Administração em reunião de 
2016.12.30, com efeitos a partir de 9 de janeiro de 2017: Diogo Ma-
nuel Lúcio Roldão; José Augusto Simão; João Paulo Carvalho Afilhado; 
Carlos Alberto Godinho Marques da Silva; Manuel Salvador Saramago 
Gonçalves; Ricardo Jorge da Conceição Galhanas.

Por recurso à reserva de recrutamento interna constituída nos termos 
do n.º 1 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22/1 com a redação 
que lhe foi dada pela Portaria n.º145 -A/2011 de 6/4, e por deliberação 
do Conselho de Administração em reunião de 2017.02.02, com efeitos a 
partir de 1 de março de 2017: Vítor Martins Fernandes; Luiz Cabral de 
Oliveira; Joaquim Jorge Pereira de Matos; Jorge Humberto Pereira Men-
donça; Luís Filipe Gouveia da Silva; Pedro Miguel dos Santos Lopes; 
Aleksandar Rusev Tanev; Jorge Miguel Guedes Figueiredo Costa.

Por recurso à reserva de recrutamento interna constituída nos termos 
do n.º 1 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22/1 com a redação 
que lhe foi dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6/4, e por deliberação 
do Conselho de Administração em reunião de 2017.03.24, com efeitos 
a partir de 1 de abril de 2017: Nuno Miguel Fialho Caldeira.

5 de julho de 2017. — A Diretora de Departamento Administrativo 
e Financeiro, Helena Campos.

310620041 


