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sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo de 
deficiência, e indicar se necessitam de meios/condições especiais para 
a realização dos métodos de seleção.

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 providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

25 — Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/1, na atual redação o presente procedimento será 
publicitado na bolsa de emprego público, (www.bep.gov.pt), no 1.º dia 
útil seguinte à presente publicação no Diário da República, na página 
eletrónica do Município de Mira (http://www.cm -mira.pt), por extrato e, 
no prazo máximo de 3 dias úteis, contados da mesma data, num jornal 
de expansão nacional.

26 — Determinação do posicionamento remuneratório: será efetuado 
de acordo com as regras constantes do artigo 38.º da LTFP, conjugado 
com o artigo 42.º, da Lei n.º 82 -B/2014, de 31/12, tendo lugar imedia-
tamente após o termo do procedimento concursal.

27 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam -se 
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.

30 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Raul José Rei Soares 
de Almeida, Dr.

310599072 

 MUNICÍPIO DE MONÇÃO
Edital n.º 502/2017

Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal
da Juventude de Monção

Augusto Henrique Oliveira Domingues, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Monção, ao abrigo da competência que lhe confere a alínea t) 
do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
torna público que a Assembleia Municipal de Monção, na sua sessão 
ordinária de 25 de abril de 2017, no uso da competência prevista na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovou a alteração ao Regulamento do Conselho Muni-
cipal da Juventude de Monção, sob proposta da Câmara Municipal de 
Monção aprovada na reunião ordinária de 27 de março de 2017, no uso 
da competência que lhe confere a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Mais torna público que o projeto de alteração ao Regulamento do 
Conselho Municipal da Juventude de Monção foi objeto de audiência dos 
interessados e consulta pública pelo período de 30 dias, previsto nos arti-
gos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, e publicado 
na 2.ª série do Diário da República n.º 30, de 10 de fevereiro de 2017.

A referida alteração ao Regulamento entrará em vigor 5 dias após a 
publicação do presente edital no Diário da República. Para conhecimento 
geral publica -se este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados 
no edifício dos Paços do Concelho e nos habituais locais de estilo do 
concelho de Monção, em boletim da autarquia local, no Diário da Re-
pública e no sítio da Internet do Município de Monção.

28 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Augusto H. Oliveira 
Domingues.

310601006 

 MUNICÍPIO DE PAREDES
Aviso n.º 8101/2017

Para os devidos efeitos e em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, conciliado com o artigo 46.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho e conforme o meu despacho de homologação, datado de 
17 de maio de 2017, torna -se público que foi concluído com sucesso o 
período experimental na sequência da celebração do contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria 
de Assistente Operacional (Mecânico Automóveis), com o trabalhador 
Joaquim Fernando Cruz Leão.

23 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel 
Gomes Ferreira, Dr.

310601841 

 Aviso n.º 8102/2017
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho datado 

de 22 de junho de 2017, nomeei, com efeitos a 1 de julho de 2017, em 
regime de comissão de serviço, ao abrigo do disposto no artigo 42.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para o cargo de adjunto do meu 
Gabinete de Apoio Pessoal, o Dr. Filipe Silvestre Ferreira Carneiro.

26 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel 
Gomes Ferreira, Dr.

310600123 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 8103/2017

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de 
Técnico Superior.

Manutenção da Exclusão no âmbito do 1.º método de seleção
1) Na sequência da audiência prévia, realizada nos termos do disposto 

no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação e do Código do Procedimento 
Administrativo (DL n.º 4/2015 de 07 -01), notificam -se os candidatos 
da manutenção da exclusão no âmbito do 1.º método de seleção, nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 31.º conjugado com a alínea d) do 
n.º 3 do artigo 30.º, do procedimento concursal comum para constituição 
de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira/categoria 
de Técnico Superior m/f) conforme Aviso de abertura n.º 2938 -A/2017, 
publicado no 1.º Suplemento do Diário da República n.º 56, 2.ª série, 
de 20.03.2017, Ref.ª 8).

2) A lista contendo os candidatos notificados da manutenção da ex-
clusão, encontra -se afixada no átrio da DMRH, sita na Rua do Bolhão, 
n.º 192, 4000 -111 Porto e disponibilizadas na página eletrónica em 
http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Educação e emprego> Emprego e 
atividade profissional> Emprego na autarquia> Procedimentos con-
cursais a decorrer.

3) O processo do procedimento concursal pode ser consultado, na 
Divisão Municipal de Seleção e Mobilidade, sita à Rua do Bolhão, 
n.º 192, 6.º piso, 4000 -111 Porto, mediante agendamento prévio.

7 de julho de 2017. — A Diretora de Departamento Municipal de 
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

310626311 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 8104/2017
1 — Para os devidos efeitos, se torna público, que por deliberação da 

Câmara Municipal tomada em reunião de oito de março de dois mil e 
dezassete, e pela Assembleia Municipal em sessão ordinária de doze de 
abril de dois e dezassete se encontra aberto, pelo período de dez dias úteis 
a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso na 2.ª série, 
(PARTE H) do Diário da República, procedimento concursal comum, 
para a contratação por tempo indeterminado, no regime de contrato de 
trabalho em funções públicas, para o preenchimento de um (1) Técnico 
Superior em Conservação e Restauro, para a Divisão de Cultura, Tu-
rismo e Património, posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa 
de pessoal desta Câmara Municipal.

2 — De acordo com as soluções interpretativas uniformes da DGAL 
homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local do 
acordo celebrado entre o Governo e a ANMP, o governo entende que 
no âmbito e para efeitos da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, 
relativa ao procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação, as autarquias não estão sujeitas à obrigação 
de consulta prévia à Direção Geral de Qualificação dos trabalhadores 
(INA) prevista naquela Portaria.

3 — Legislação aplicável: Ao presente procedimento concursal serão 
aplicadas as regras constantes nos seguintes diplomas: Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04, Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro, Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

4 — Validade: O procedimento concursal é válido para o recrutamento 
e preenchimento do posto de trabalho mencionado e para os efeitos 
estatuídos nos n.os 1,2 e 3 do artigo 40.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.
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5 — Local de Trabalho: As funções serão exercidas na área do Mu-
nicípio.

6 — Caraterização do posto de trabalho, em conformidade com o 
estabelecido no mapa de pessoal aprovado:

Realizar trabalhos na área de conservação e restauro, estudo e aplica-
ção de novos métodos e tecnologias na área, execução de trabalhos de 
intervenção, conservação e recuperação de materiais e património.

7 — Nível habilitacional exigido:
Licenciatura em Conservação em Restauro, de acordo com a alínea c) 

do n.º 1, do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
8 — Determinação do posicionamento remuneratório — De acordo 

com o estabelecido no artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o 
posicionamento do trabalhador recrutado numa das posições remune-
ratórias da categoria, é objeto de negociação com a entidade emprega-
dora pública e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento 
concursal, com os limites e condicionalismos impostos pelo n.º 1 do 
artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, mantido em vigor 
pelo artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.

8.1 — Em cumprimento do artigo 42.º referido no ponto anterior, os 
candidatos que possuam vínculo de emprego público, informam prévia 
e obrigatoriamente a entidade empregadora pública do posto de trabalho 
que ocupam e da posição remuneratória correspondente à remuneração 
que auferem.

8.2 — Nos termos do n.º 3 do artigo 19.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 nos 
termos do Decreto -Lei n.º 254 -A/2015 de 31 de dezembro, a posição 
remuneratória para o presente procedimento concursal é 2.ª posição 
remuneratória, nível 15 da Tabela Remuneratória Única referente à 
categoria de Técnico Superior — 1 201,48€ (mil duzentos e um euros 
e quarenta e oito cêntimos).

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Os candidatos deverão preencher os requisitos gerais previstos 

no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a saber:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, por convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício das funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

9.1.1 — Na falta de apresentação dos documentos, devem os candida-
tos declarar no requerimento de admissão que reúnem tais requisitos.

9.2 — Para cumprimento no estabelecido do n.º 3 do artigo 30.º da 
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de entre tra-
balhadores com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado.

9.3 — Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência 
que devem presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade 
de ocupação de posto de trabalho por aplicação do disposto no número 
anterior, se proceda ao recrutamento de trabalhadores com relação ju-
rídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou 
sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.

9.4 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente se 
encontrem integrados na carreira sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando, em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Formalização de candidaturas:
10.1 — Forma: Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura 

em suporte de papel, mediante preenchimento de formulário tipo, de 
utilização obrigatória que se encontra disponível para download no site 
do Município (www.cm -silves.pt) e em formato de papel no Balcão 
de Acolhimento do Município, dirigido à Sra. Presidente da Câmara 
Municipal de Silves, o qual poderá ser entregue pessoalmente nesta 
Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, mediante carta registada 
com aviso de receção, expedida até ao termo do prazo fixado para o 
seguinte endereço: Câmara Municipal de Silves, Largo do Município, 
8300 -117 Silves.

10.2 — Não é possível entregar a candidatura ou documentos por 
via eletrónica.

10.3 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum Vitae detalhado, acompanhado de documentos compro-
vativos dos factos nele alegados, para os candidatos que se encontrem 
na situação descrita no ponto 12.;

b) Fotocópia do Certificado de Habilitações;
c) O candidato vinculado à função pública aquando da apresentação 

da candidatura deverá anexar declaração de serviço onde se encontra 

a exercer funções públicas com a identificação da relação jurídica de 
emprego pública previamente estabelecida, quando exista, bem como 
da carreira e categoria de que seja titular, da atividade que executa e 
do órgão ou serviço onde exerça funções, e avaliação do desempenho 
obtida nos últimos três anos.

10.4 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são punidas 
nos termos da lei.

10.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a 
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

11 — Métodos de seleção obrigatórios:
Os métodos de seleção a aplicar são os seguintes, nos termos do 

artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 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.

a) Prova de Conhecimentos (PC) — destinada a avaliar os conheci-
mentos académicos e, ou profissionais que os candidatos dispõem, bem 
como as competências técnicas necessárias ao exercício das funções; e

b) Avaliação Psicológica (AP) — destinada a avaliar as aptidões, 
características de personalidade e competências comportamentais dos 
candidatos bem como estabelecer um prognóstico de adaptação às exi-
gências do posto de trabalho a ocupar.

12 — Relativamente aos candidatos que, cumulativamente, sejam 
titulares da categoria e se encontrem ou, tratando -se de candidatos 
colocados em situação de mobilidade especial, se tenham por último 
encontrado, a cumprir ou a executar a atividade caracterizadora dos 
postos de trabalho para cujo ocupação o procedimento foi publicitado, 
os métodos de seleção a utilizar no seu recrutamento são os seguintes:

a) Avaliação Curricular (AC) — visa avaliar a qualificação dos candi-
datos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida; e

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

13 — Os candidatos referidos no número anterior podem afastar, 
mediante declaração escrita no formulário de candidatura, a utilização 
destes métodos de seleção, optando pelo método obrigatório constante 
do n.º 11 do presente aviso.

14 — Método de Seleção Facultativo:
a) Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Visa avaliar de forma 

objetiva e sistemática a experiência profissional e aspetos comportamen-
tais relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

15 — Valoração dos Métodos de Seleção:
15.1 — Prova de Conhecimentos (PC) — será de natureza teórica e 

revestirá a forma escrita, sendo a mesma com consulta e será valorada 
com a escala de 0 a 20 valores, considerando -se valoração até às centé-
simas, sendo a sua ponderação para a avaliação final de 45 %.

Terá a duração de 2 horas, versando sobre os seguintes temas:
Conhecimentos Gerais: Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro — Có-

digo do Procedimento Administrativo; Lei n.º 35/2014, de 20 de ju-
nho — Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46 -C/2013, 
de 1 de novembro e Declaração de Retificação n.º 50 -A/2013, de 11 
de novembro — Estabelece o regime jurídico das Autarquias Locais, 
aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 
jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias 
locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 
do associativismo autárquico;

Conhecimentos Específicos: AA.VV. (2002) — The science for con-
servators, Routledge, London [Vol. 1: An introduction to materials; 
Vol. 2: Cleaning; Vol. 3: Adhesives and coatings].

Cronyn, J. M. (2004) — The elements of archaeological conservation. 
Routledge, London. Horie, C.V. (2005) — Materials for conservation. 
Butterworth -Heinemann, Oxford. Moles, A; Matteini, M. — La chimica 
nel restauro. Nardini Editore, Firenze.AA.VV. (2002) — Património 
Estudos. Ciências e Técnicas aplicadas ao Património. Caderno 3. Ins-
tituto Português do Património Arquitetónico, Lisboa.

AA.VV. (2004) — Alcalar 7. Estudo e Reabilitação de um Monumento 
Megalítico. Cadernos. Instituto Português do Património Arquitetónico. 
Lisboa.

Aires -Barros, Luís (2001) — As Rochas dos Monumentos Portu-
gueses. Tipologias e Patologias. Cadernos II, 2.ª série. 2 vols. Instituto 
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Português do Património Arquitectónico. Lisboa.Acton, Lesley; MC 
Auley — (1996) — Restauración de loza y porcelana, Barcelona, Ed. 
Gustave Gili. Albuquerque, Marcos; Lima, Angelina (1994/95) — Pre-
servação de objetos metálicos resgatados em sítios arqueológicos histó-
ricos. Revista de Arqueologia, São Paulo, v. 2, n.8, pp. 287 -301.

Brandi, Cesare (2006) — Teoria do Restauro, Edições Orion.
Berducou, C. (1988) — La conservation en Arquéologie, Ed. Mas-

son. Paris.
Mingarro Martin, F. Org. (1986) — Degradación Y conservación del 

Património Arquitectónico, Editorial Complutense. Madrid.
Rocha -Trindade, Maria Beatriz (coord.) (1993) — Iniciação à Mu-

seologia, Universidade Aberta. Lisboa.
Stanley Price, N.P. Org. (1987) — La conservación en Excavaciones 

Arqueologicas, Ministerio da Cultura, Madrid. Temas de Museologia: 
Plano de Conservação Preventiva, bases orientadoras, normas e pro-
cedimentos, IMC, 2007.ICOMOS — Recomendações para a análise, 
conservação e restauro estrutural do património arquitectónico, 2003; 
Directrizes profissionais: código de ética, E.C.C.O., 7 de Março de 
2003. Carta de Cracóvia — Princípios para a conservação e restauro do 
património construído, de 26 de Outubro de 2000. Lei n.º 107/2001 de 8 
de Setembro estabelece as bases da política e do regime de proteção e va-
lorização do Património Cultural. Lei n.º 47/2004 de 19 de agosto — Lei-
-Quadro dos Museus Portugueses. Decreto -Lei n.º 140/2009 de 15 de 
junho — Regime Jurídico dos Estudos, Projetos, Relatórios, Obras de 
intervenção sobre bens culturais.

Decreto -Lei n.º 115/2012, de 25 de Maio — Diploma que aprova a 
orgânica da Direção -Geral do Património Cultural.

15.2 — Avaliação Psicológica (AP) — É valorada, em cada fase 
intermédia, através das menções classificativas de Apto e Não Apto e, 
na última fase do método, para os candidatos que o tenham comple-
tado, através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido ou Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20,16,12,8 e 4 valores, sendo a sua ponderação para 
a avaliação final de 25 %.

15.3 — Avaliação Curricular (AC) — É expressa numa escala de 0 a 
20 valores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida 
através da média aritmética simples das classificações dos elementos a 
avaliar, tendo a ponderação de 45 % para a valoração final.

Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior rele-
vância para o posto de trabalho a ocupar, entre os quais obrigatoriamente: 
Habilitação académica ou curso equiparado, formação profissional, 
experiência profissional e avaliação do desempenho:

AC = HAB + FP + EP + AD
        4

sendo:
AC — Avaliação Curricular;
HA — Habilitação Académica;
FP — Formações Profissionais;
EP — Experiência Profissional;
AD — Avaliações de Desempenho.

15.4 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — É ava-
liada através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido ou Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20,16,12,8 e 4 valores, sendo a sua ponderação para 
a avaliação final de 25 %.

16 — Entrevista Profissional de Seleção 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, sendo a sua ponderação para a avaliação final de 30 %.

17 — Cada um dos métodos de seleção, é eliminatório.
18 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido 

uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não 
lhes sendo aplicado o método seguinte.

18.1 — Os candidatos que não compareçam a qualquer uma das 
provas consideram -se automaticamente excluídos do procedimento 
concursal.

19 — Os resultados obtidos em cada método de seleção serão afixados 
através de uma lista ordenada alfabeticamente, no placard da Divisão 
de Recursos Humanos e disponibilizados na sua página eletrónica, 
(www.cm -silves.pt).

19.1 — A ordenação final dos candidatos que completem o proce-
dimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa de 
0 a 20 valores, em resultado da média ponderada das classificações 
quantitativas obtidas em cada método de seleção.

20 — A valoração final dos métodos de seleção será a obtida através 
da seguinte fórmula:

VF = (PC x 45 %) + (AP x 25 %) + (EPS x 30 %)

em que:
VF = Valoração final;
PC = Prova de Conhecimentos;
AP = Avaliação Psicológica;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

Ou
VF = (AC x 45 %) + (EAC x 25 %) + (EPS x 30 %)

em que:
VF = Valoração final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

21 — Exclusão e notificação dos candidatos: Os candidatos excluídos 
serão notificados através de ofício registado, de acordo com a alínea b) 
do 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, para 
a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

22 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de ofício 
registado, do dia, hora e local, para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos do artigo 32.º e alínea b) do n.º 3, do artigo 30.º da Porta-
ria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

23 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e 
excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção é notificada 
aos candidatos para a realização da audiência prévia dos interessados 
nos termos do Código de Procedimento Administrativo.

24 — Os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no 
decurso da aplicação dos métodos de seleção, são notificados do ato de 
homologação da lista de ordenação final, sendo igualmente publicada 
na 2.ª série (parte H) do Diário da República, afixada no placard dos 
serviços de Recursos Humanos e disponibilizado na página eletrónica 
do Município.

25 — A lista de ordenação final dos candidatos obedece aos critérios 
de ordenação preferencial, em caso de igualdade de valoração, estatuídos 
pelo o artigo 35.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.

26 — As atas do júri onde consta os parâmetros da avaliação e respe-
tiva ponderação por cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final do método é facultada aos 
candidatos sempre que solicitada.

27 — Nos termos do disposto no n.º 1 do 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, o presente aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação, na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Silves (www.cm -silves.pt) e por extrato, no prazo máximo de 3 dias 
úteis, contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

28 — Quota de Emprego para pessoas com deficiência — Poderão 
concorrer pessoas com deficiência, cujo grau de incapacidade seja igual 
ou superior a 60 %, nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro.

28.1 — No presente procedimento concursal, os candidatos portadores 
de deficiência têm preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal, de acordo com o n.º 3 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 3 de fevereiro de 2001.

28.2 — Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º 
e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
os candidatos com deficiência, devem declarar, no requerimento de 
admissão sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade 
e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do 
documento comprovativo.

Deverão ainda os mesmos candidatos mencionar no requerimento 
todos os elementos necessários ao processo de seleção, nomeadamente 
as suas capacidades comunicação/expressão.

29 — 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, providen-
ciado escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação, conforme despacho publicado no Diário da República 
n.º 77, 2.ª série de 31 de março, de 2000.

30 — Composição do júri:
Presidente: Pedro Miguel Nobre Garcia, Chefe da Divisão de Cultura, 

Turismo e Património
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Vogais Efetivos: Maria José da Silva Gonçalves, Técnico Superior, 
Responsável e Coordenadora do Setor de Património, e Diretora Técnica 
do Museu de Arqueologia, que substituirá o Presidente nas suas faltas 
e impedimentos;

Fátima Isabel Mugeiro da Silva, Técnico Superior;
Vogais Suplentes: Jorge Estevão Correia, Técnico Superior;
José António Medeiros Rodrigues, Técnico Superior.
13 de junho de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 

Gonçalves da Palma.
310610119 

 MUNICÍPIO DE TABUAÇO

Aviso n.º 8105/2017
Carlos André Teles Paulo de Carvalho, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Tabuaço:
Torna público que o «Projeto de Regulamento do Conselho Municipal 

de Turismo», aprovado pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária 
realizada em 2 de junho de 2017, vai ser submetido a apreciação pú-
blica, de harmonia com o disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, para recolha de sugestões.

Mais torna público, que os interessados podem, no prazo de 30 dias, 
a contar da data da publicação, expor eventuais sugestões, as quais de-
verão ser apresentadas, por escrito, ao Presidente da Câmara Municipal.

28 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos André Teles 
Paulo de Carvalho.

Preâmbulo
O concelho de Tabuaço localiza -se a norte do distrito de Viseu e 

está inserido no Alto Douro Vinhateiro, Património da Humanidade, 
classificado pela UNESCO. O Município de Tabuaço é constituído por 
9 freguesias e 4 uniões de freguesia, espalhadas pela área territorial de 
142 km2 e cerca de 6000 habitantes.

Tabuaço é uma varanda entre serras e rios, onde a natureza deslumbra 
e encanta e se parte à descoberta de um território onde se encontram 
dois pequenos mundos que a natureza, o labor dos homens curtidos pelo 
sol estival e a história juntaram, e de onde brotam néctares abençoados 
pelos deuses.

A variedade da paisagem, a natureza em estado puro, as vinhas em 
socalco, as florestas mediterrânicas, os soutos de castanheiros, os rios 
bucólicos, as tradições, cultura popular, as atividades ligadas ao Eno-
turismo, à pesca, ao turismo fluvial e ao turismo da natureza, fazem de 
Tabuaço um polo importante no Turismo Nacional e em particular da 
Região do Douro.

Há roteiros turísticos à espera dos visitantes, mormente do românico, 
do azeite, do vinho, dos miradouros panorâmicos, e dos percursos pe-
donais devidamente sinalizados e catalogados. Os solares e as casas 
senhoriais, as quintas do Douro, as aldeias típicas e vinhateiras, os 
monumentos pré -históricos, igrejas do românico com o especial desta-
que para São Pedro das Águias, o artesanato, a gastronomia, as lendas 
e tradições, bem como o património natural são as principais âncoras 
do turismo de Tabuaço.

Com tanta potencialidade turística que o Município de Tabuaço possui 
e com o aumento do número de visitantes/turistas que se deslocam e 
pernoitam em Tabuaço, torna -se cada vez mais imprescindível olhar para 
setor do Turismo com a devida importância e destaque, pois nos dias 
que decorrem o turismo e o setor agrícola representam mais de metade 
das mais -valias económicas do concelho.

Após constatarmos esta realidade, é importante que se tome a devida 
consciência que Tabuaço deve aproveitar todos os privilégios que possui, 
e qualificar cada vez mais os serviços prestados em todos as atividades 
relacionadas com o setor do turismo, de modo a construir um destino 
de qualidade superior e reconhecida.

Para tal efeito, é importante um trabalho conjunto entre todos os 
setores e com incorporação da população local, sendo que uma das 
medidas propostas é a criação do Conselho Municipal de Turismo.

O Conselho Municipal de Turismo é uma plataforma de debate, 
com a participação de representantes eleitos dos vários setores de ati-
vidade ligados ao Turismo, para que juntos se consiga construir um 
destino turístico com mais qualidade, mais oferta, mais informação, 
tentando descobrir as principais lacunas ao desenvolvimento deste setor.

Neste âmbito e em conformidade com a Deliberação da Câmara 
Municipal de Tabuaço, em reunião no dia 2 de junho de 2017 fica 
constituído o Conselho Municipal de Turismo de Tabuaço, que regulará 
o seu funcionamento nos termos constantes no presente Regulamento.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente regulamento é elaborado ao abrigo no disposto nos arti-
gos 112.º, n.º 7, e 241.º da Constituição da República Portuguesa e na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do 
artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.

Artigo 2.º

Objeto

O presente Regulamento tem por objeto a conceção do Conselho 
Municipal de Turismo de Tabuaço, adiante abreviadamente designado 
por CMTT, regulando as suas competências, objetivos, composição e 
funcionamento.

Artigo 3.º

Natureza e funções

1 — O CMTT define -se como um fórum de estudo, análise e discus-
são, com função consultiva, servindo de apoio ao executivo municipal 
no que respeita à delineação de ações com impactos no desenvolvimento 
no setor do turismo.

2 — O CMTT possui, ainda, funções informativas, de articulação e 
cooperação para os assuntos relacionados com o Turismo, no concelho 
de Tabuaço.

3 — O CMTT tem como objetivos promover, debater e analisar um 
processo de reflexão estratégica, formulando um conjunto de propostas 
e soluções, de modo a qualificar o destino Tabuaço, valorizando a sua 
oferta turística.

Artigo 4.º

Competências do CMTT

1 — Ao CMTT compete, designadamente:

a) Divulgar e promover atividades relacionadas com o setor do turismo;
b) Elaborar propostas para melhorar e valorizar a oferta turística 

existente no Município de Tabuaço;
c) Qualificar o destino Tabuaço;
d) Diagnosticar e analisar os principais entraves ao desenvolvimento 

no setor do turismo no concelho de Tabuaço;
e) Refletir acerca da atividade turística do concelho através da consulta 

de todas as entidades e representantes em conselho;
f) Opinar sobre propostas, planos e projetos levados à discussão em 

plenário por qualquer membro do CMTT;
g) Emitir sugestões e pareceres sobre matéria do âmbito turístico 

do concelho;
h) Promover e potenciar os recursos, bens e serviços turísticos que 

ampliem a atividade turística local.

2 — As atividades que acarretem custos e encargos para o Município 
terão de estar sujeitas a aprovação da Câmara Municipal de Tabuaço, 
que tomará a decisão final de acordo com o seu orçamento.

3 — No âmbito da sua organização interna, compete ao CMTT aprovar 
o seu plano de atividades, aprovar o seu regimento interno e constituir 
comissões eventuais quando necessário.

Artigo 5.º

Composição

1 — O CMTT é composto pelos seguintes elementos:

a) O presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, ou em quem ele 
delegar;

b) O vereador com o pelouro do Turismo;
c) Um técnico na área do turismo do município;
d) Um representante do Turismo Porto e Norte de Portugal;
e) Um representante da CIMDOURO;
f) Um representante do Museu do Douro;
g) Um representante da Assembleia Municipal eleito pelos seus mem-

bros;
h) Um representante dos empreendimentos turísticos, estabelecimen-

tos hoteleiros e alojamentos locais, devidamente legitimado;


