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Artigo 61.º
Contagem dos prazos

À contagem dos prazos previstos no presente regulamento são aplicá-
veis as regras constantes do artigo 87.º do Novo Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pela Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

Artigo 62.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação.
30/05/2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Cesário 

Cardador dos Santos.
310613027 

 Aviso n.º 8786/2017

Recrutamento por mobilidade interna
1 — Por despachos n.os 366/VMC/DRH/2017 e 367/VMC/DRH/2017, 

ambos de 20 de julho, faz -se público que a Câmara Municipal do Seixal 
pretende recrutar, mediante mobilidade interna, trabalhadores detentores 
da carreira e categoria de assistente operacional, para o exercício das 
atividades de auxiliar de ação educativa e cantoneiro de limpeza, nos 
termos do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

2 — Caraterização da oferta:
a) Tipo de oferta: mobilidade interna na categoria;
b) Carreira e categoria: assistente operacional;
c) Atividades: ref.ª A — 9 postos de trabalho de auxiliar de ação 

educativa; ref.ª B — 4 postos de trabalho de cantoneiro de limpeza.
d) Grau de complexidade: 1
e) Remuneração: a auferida na categoria que atualmente detém.

3 — Caraterização dos postos de trabalho:
Ref.ª A — 9 postos de trabalho de auxiliar de ação educativa:
Prestar, diariamente, cuidados de tipo maternal à criança, respon-

dendo às suas necessidades individuais de sono, alimentação e higiene 
corporal e proteção contra temperaturas excessivas e acidentes; Desen-
volver atividades lúdicas, estimulando a criança para a aprendizagem, 
manifestando -lhe reconhecimento das suas capacidades, assegurando -lhe 
as necessidades de espaço e materiais facilitadores da experimentação 
e exploração; Desenvolver comportamentos que fomentem a aquisição 
de hábitos de autonomia, independência e autoconfiança por parte da 
criança; Auxiliar a educadora de infância na execução de atividades 
lúdicas e pedagógicas e outras atividades que fomentem e promovam 
os processos de socialização das crianças; Assegurar à criança condi-
ções de bem -estar e de segurança, física e afetiva, ao nível da saúde 
individual e coletiva; Detetar problemas de saúde e ou dificuldades 
de desenvolvimento da criança, comunicando -as à educadora e/ou aos 
pais; Orientar a organização do grupo de crianças, mantendo a ordem e 
garantindo o bem -estar de todas as crianças; Assegurar a manutenção, 
organização e gestão das salas e dos materiais utilizados; Manter o am-
biente utilizado pelo grupo de crianças em boas condições de higiene e 
segurança; Assegurar o cumprimento das normas de higiene previamente 
estabelecidas, nomeadamente em relação aos brinquedos e objetos de uso 
pessoal; Verificar se as instalações estão limpas, arejadas, assegurando a 
limpeza, ventilação e arranjo quando necessário; Controlar o ambiente 
físico, eliminando fontes de acidentes; Assegurar a cada momento a 
vigilância do grupo de crianças que lhe estão atribuídas.

Ref.ª B — 4 postos de trabalho de cantoneiro de limpeza:
Assegurar a limpeza e manutenção dos arruamentos e via pública em 

geral; Assegurar a limpeza e desmatação dos terrenos não tratados que 
integram o património municipal (público e privado); Assegurar a recolha 
indiferenciada dos resíduos sólidos urbanos (RSU), através do despejo 
e manutenção dos contentores respetivos; Assegurar a recolha seletiva 
multilateral, contribuindo para o aumento das taxas de desvio de resíduos 
enviados para Aterro; Assegurar a recolha de resíduos equiparados a 
urbanos, através do despejo e manutenção dos contentores respetivos; 
Assegurar a lavagem de arruamentos, escadas, túneis; Assegurar a aplica-
ção de herbicida com vista a garantir o controlo de infestantes no espaço 
público; Assegurar a limpeza das sarjetas e sumidouros, de modo a con-
tribuir para o correto funcionamento do sistema de drenagem; Assegurar 
a lavagem e manutenção dos contentores para Resíduos Sólidos Urbanos.

4 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação 
do presente aviso.

5 — Requisitos exigidos: Ser detentor de relação jurídica de emprego 
público previamente constituída, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado e estar integrado na carreira 
e categoria de assistente operacional.

6 — Local de trabalho: Ref.ª A — Jardins -de -infância do Concelho 
do Seixal; Ref.ª B — área do Município do Seixal.

7 — Formalização da candidatura: A candidatura deverá ser forma-
lizada através de requerimento, de utilização obrigatória, denominado 
por “Recrutamento por mobilidade interna”, disponível na página ele-
trónica da Câmara Municipal do Seixal, em http://www4.cm -seixal.
pt/servicosonline/, no separador “Concursos e estágios”, o qual, deverá, 
obrigatoriamente, ser acompanhado de declaração emitida pelo serviço 
de origem onde conste a identificação da relação jurídica de emprego 
público, a identificação da carreira/ categoria de que o candidato é titular, 
a descrição das funções exercidas, a posição e nível remuneratório e o 
correspondente montante pecuniário.

A candidatura deverá ser entregue pessoalmente no Edifício dos 
Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, sito, na Alameda dos 
Bombeiros Voluntários 45, 2844 -001 Seixal, ou remetido pelo correio 
para a mesma morada, com aviso de receção, expedido até ao termo do 
prazo fixado no n.º 4 do presente aviso.

8 — Método de seleção: a seleção dos candidatos será efetuada através 
da realização de uma entrevista profissional de seleção.

9 — A presente oferta será, igualmente, publicitada na Bolsa de Em-
prego Público (BEP).

20 de julho de 2017. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Huma-
nos e Desenvolvimento Social, Maria Manuela Palmeiro Calado.

310662065 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 8787/2017
1 — Para os devidos efeitos, se torna público, que por deliberações 

da Câmara Municipal tomadas em reuniões de vinte e quatro e vinte e 
seis de maio de dois mil e dezassete, se encontram abertos, 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, procedimentos 
concursais comuns, para a contratação por tempo indeterminado, no re-
gime de contrato de trabalho em funções públicas, para o preenchimento 
dos seguintes postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal.

Refª A — 1 Técnico Superior na área de atividade de Gestão para a 
Divisão Financeira;

Refª B — 1 Técnico Superior na área de atividade de Eng.ª Agronó-
mica para a Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente.

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: Os procedimentos concursais são válidos para o recru-
tamento e preenchimento dos postos de trabalho mencionados 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.

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:

Refª A — Elaborar pareceres, efetuar estudos e prestar apoio técnico. 
Assegurar o tratamento da despesa na ótica orçamental e financeira, ela-
boração de propostas de cabimento e processos de despesa, procedendo 
à análise das classificações de acordo com as rubricas orçamentais e 
plano de contas multidimensional. Efetuar o tratamento dos contratos de 
factoring e acordos de pagamento, assegurando a regularidade financeira 
na realização da despesa e supervisionando o cumprimento das normas 
de contabilidade e fiscalidade aplicáveis.
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Refª B — Elaborar pareceres efetuar estudos e prestar apoio técnico, 
coordenar, gerir e organizar os recursos humanos e materiais afectos à 
área dos espaços verdes.

7 — Nível habilitacional exigido:
Refª A — Licenciatura em Gestão
Refª B — Licenciatura em Engª Agronómica

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.

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 candi-
datos 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 faz -se de entre trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.

9.3 — 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 de Silves, dirigido à Sra. Presidente da Câ-
mara 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 de 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.

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

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:

12.1 — Avaliação Curricular (AC) — visa avaliar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida.

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 11.1. 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 evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente 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 de consulta, em suporte 
de papel, de realização individual e será valorada com a escala de 0 a 
20 valores, considerando -se valoração até às centésimas, sendo a sua 
ponderação para a avaliação final de 70 %.

Terá a duração de 90 minutos sem tolerância versando sobre os se-
guintes temas:

Refª A
1) Regime do Contrato em Funções Públicas;
2) Contratação Pública;
3) Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Pú-

blicas (SNC -AP);
4) Estrutura conceptual da Informação Financeira Publica;
5) Normas de Contabilidade Pública;
6) Lei do Tribunal de Contas;
7) Código do Procedimento Administrativo;
8) Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso;
9) Cadastro e Inventário dos Móveis do Estado;
10) Regime Jurídico das Autarquias Locais.

Legislação:
1) Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as posteriores 

alterações;
2) Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com as posteriores altera-

ções;
3) Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, com as posteriores alterações;
4) Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, com as posteriores alterações;
5) Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com as posteriores alterações;
6) Decreto -Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, com as posteriores al-

terações,
7) Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, com as posteriores alte-

rações,
8) Lei n.º 96/2015 de 17 de agosto;
9) Decreto -Lei n.º 54 -A/99 de 22 de fevereiro, com as posteriores 

alterações;
10) Decreto -Lei n.º 192/2015, de 11 de Novembro, com posteriores 

alterações;
11) Lei n.º 98/97, de 26 de agosto com as posteriores alterações;
12) Portaria n.º 671/2000 de 17 de abril;
13)”O Sistema de Normalização Contabilística para Administra-

ções Públicas, Teoria e Pratica”, Edições Almedina, S. A., ISBN: 
978 -972 -40 -6843 -5 de Alberto Velez Nunes, Lúcia Lima Rodrigues e 
Luis Cracel Viana.

Refª B
Conhecimentos Gerais: — Lei n.º 35/2014, de 20 de junho — Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas;
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pela Declaração de Re-

tificação n.º 46 -C/2013, de 01 de novembro, e Declaração de Retificação 
n.º 50 -A/2013, de 11 de novembro — Regime Jurídico das Autarquias 
Locais e das Entidades Intermunicipais;



16392  Diário da República, 2.ª série — N.º 150 — 4 de agosto de 2017 

Conhecimentos Específicos:
Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação — Có-

digo dos Contratos Públicos;
Portaria n.º 701 -H/2008, de 29 de julho — Contratação Pública, Con-

teúdo Obrigatório do Programa e do Projeto de Execução.
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo 

Decreto -Lei n.º 130/2012, de 22 de junho — Lei da Água;
Lei n.º 26/2013, de 11 de abril, e respetivas alterações — Atividades 

de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso 
profissional e de adjuvantes de produtos fitofarmacêuticos e procedimen-
tos de monitorização à utilização dos produtos fitofarmacêuticos;

Regulamento Municipal n.º 714/2016, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 139, de 21 de Julho de 2016 — Regulamento da 
Horta Comunitária de Silves;

Manual de Boas Práticas em Espaços Verdes (2010), Edição Município 
de Bragança; (https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/2929/1/
ManualBoasPráticasFINAL.pdf).;

Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 17/2009, de 14 de janeiro, que estabelece as medidas e ações a de-
senvolver no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

C.J. Humphries, J.R. Press, D.A. Sutton (2005). Guia Fapas — Ár-
vores de Portugal e Europa. FAPAS. ISBN: 972 -95951 -2 -7

Silva, J.S. (Coord.) (2007). Árvores e Florestas de Portugal — Prote-
ger a Floresta incêndios, pragas e doenças — Vol VIII. Fundação Luso 
Americana para o Desenvolvimento/Liga para a Proteção da Natureza/
Jornal Público. Lisboa

Manual de Manutenção Gota a Gota. Regaber. (Disponível em www.
regaber.com)

Rega com Tecnologia Techline. Irricampo. (Disponível em www.
irricampo.pt)

15.2 — 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 70 % 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:

Refª A
AC = (HA x 0,1) + (FP x 0,3) + (EP x 0,3) + (AD x 0,3)

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

Refª B
AC = HAB + FP + EP + AD

4

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

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 70 %) + (EPS x 30 %)

Em que:
VF= Valoração final;
PC= Prova de Conhecimentos;
EPS= Entrevista Profissional de Seleção.

Ou
VF= (AC x 70 %) + (EPS x 30 %)

Em que:
VF= Valoração final;
AC= Avaliação Curricular;
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 — Nos presentes procedimentos concursais, os candidatos porta-
dores 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.
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30 — Composição do júri:
Refª A
Presidente: Ricardo Jorge das Neves Gregório, Chefe de Divisão 

Financeira;
Vogais Efetivos:
Telma Maria Vicente Gonçalves, Técnico Superior, que substituirá o 

Presidente nas suas faltas e impedimentos;
Márcia Sofia da Silva Gonçalves, Técnico Superior;

Vogais Suplentes:
Mirene Gisela Leal, Técnico Superior;
Luís Miguel dos Reis Mogo, Técnico Superior.

Refª B
Presidente: Pedro Ricardo Pires Coelho, Chefe de Divisão de Serviços 

Urbanos e Ambiente
Vogais Efetivos:
Nelson Gonçalves Correia, Comandante Municipal, que substituirá 

o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
Alexandre Paulo Brito da Cruz, Técnico Superior,

Vogais Suplentes:
Ana Margarida Aleixo Águas, Técnico Superior
Paula Alexandra Carvalho Teixeira, Técnica Superior responsável da 

área de Gestão e Segurança da água.
19 de julho de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-

çalves da Palma.
310660364 

 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Aviso n.º 8788/2017

Procedimento Concursal Comum para Contratação a Termo
Resolutivo Certo de Auxiliares de Ação

Educativa e de Animadores Culturais (m/f)
1 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do art.º 19.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/1 e do artigo 33.º da Lei n.º 35/2014 de 
20/06, torna -se público que de acordo com a deliberação da Câmara 
Municipal de 21 de julho de 2017, se encontra aberto pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar da data da publicação no Diário da República, o pro-
cedimento concursal para celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo por tempo determinado para o exercício de 
funções correspondentes à carreira e categoria de Assistente Operacional-
-Auxiliares de Ação Educativa (m/f) e Cozinheiro (m/f); e Assistente 
Técnico -Animadores Culturais (m/f) e para o período compreendido en-
tre 13 de setembro de 2017 e 22 de junho de 2018, para assegurar neces-
sidades urgentes de funcionamento das entidades empregadoras públicas 
ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do art.º 57.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, 
para exercerem funções nos seguintes Jardins de Infância do Município:

2 — Número de postos de trabalho:
2.1 — 11 Assistentes Operacionais, Auxiliares de Ação Educativa 

(m/f) para os seguintes Jardins de Infância: Felgar 2; Cabanas de Baixo 2; 
Centro Escolar TMC 4; Larinho 1; Carvalhal 1; Carviçais 1.

2.2 — 1 Assistente Operacional, Cozinheiro (m/f) para o Centro 
Escolar TMC.

2.3 — Número de postos de trabalho: 2 Assistentes Técnicos, Ani-
madores Culturais (m/f) para o Centro Escolar TMC.

3 — Caraterização do posto de trabalho referidos no n.º 2.1: Colaborar 
nas áreas de apoio à atividade pedagógica e no acompanhamento das 
crianças durante o período de funcionamento da escola, de ação social 
escolar e do apoio geral no domínio do processo educativo.

3.1 — Caraterização do posto de trabalho referidos no n.º 2.2: Con-
fecionar e servir as refeições e outros alimentos; prestar as informações 
necessárias para a aquisição de géneros; assegurar a limpeza e arrumação 
das instalações, equipamentos e utensílios de cozinha, bem como a sua 
conservação;

3.2 — Habilitações literárias para o posto de trabalho referido nos 
n.º 2.1 e 2.2: Escolaridade obrigatória, tendo em conta a data de nas-
cimento dos indivíduos, nos termos do disposto no DL n.º 538/79 e na 
Lei n.º 46/86 de 31/12 e 14/10, respetivamente.

3.3 — Remuneração para o posto de trabalho referido nos n.º 2.1 e 
2.2: a correspondente a Posição Remuneratória entre 1.ª e 2.ª e Nível Re-
muneratório 1 e 2 a que corresponde 557,00 €.

3.4 — Caraterização do posto de trabalho referido em 2.3: Desenvol-
ver atividades de apoio no âmbito da dinamização comunitária e escolar, 
organização de ações culturais e de recreio.

3.5 — Habilitações literárias para o posto de trabalho referido no 
ponto 2.3: 12.º ano de escolaridade e Curso de Formação de Animador 
Sociocultural.

3.6 — Remuneração para o posto de trabalho referido em 2.3: 683.13 €, 
correspondente à Posição Remuneratória 1 Nível Remuneratório 5.

4 — Local de Trabalho: Área do Município de Torre de Moncorvo.
5 — Requisitos de Admissão: Os previstos no art.º 17.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20/06, a saber:
a) Ter Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibidos de exercício de funções públicas ou não interdito 

para o exercício das funções a que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensável ao exer-

cício das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

6 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos 
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), c), d) e 
e) do n.º 5 do presente aviso, desde que declarem sobre compromisso 
de honra, no próprio requerimento e em alíneas separadas a situação 
precisa em que se encontram relativamente a cada uma delas;

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

7 — A apresentação das candidaturas deverá ser em suporte papel 
através de formulário de candidatura tipo aprovado por Despacho 
n.º 11321/2009, de 8 de maio, disponível nos serviços da Autarquia. 
O formulário deverá ser corretamente preenchido de acordo com o 
art. 27 e acompanhado dos documentos referidos no art. 28, ambos da 
Port. 83 -A/2009 e enviados pelo correio com aviso de receção para 
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Largo Dr. Campos Monteiro, 
5160 -303 Torre de Moncorvo ou entregues pessoalmente, até ao termo 
do prazo fixado, do qual deverão constar os seguintes elementos, sob 
pena de exclusão:

a) Curriculum Vitae;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias e profissionais;
c) Fotocópia do B.I. e cartão de Contribuinte;

8 — Método de seleção: Avaliação curricular e entrevista profissional 
de seleção;

Sendo valorados nos termos do previsto no art. 18 da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22/1.

8.1 — A avaliação curricular visa avaliar a qualificação dos candi-
datos designadamente a habilitação académica, percurso profissional, 
relevância da experiência adquirida e a formação realizada.

8.2 — A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma obje-
tiva 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.

Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação dos métodos de 
seleção, bem como o sistema de valoração final, constam das atas do 
júri; sendo facultadas aos concorrentes sempre que solicitadas.

9 — A lista de ordenação final dos candidatos é afixada na Câmara 
Municipal.

10 — A notificação de candidatos excluídos faz -se nos termos do 
art. 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 12/1, e a ordenação final dos can-
didatos que completem o procedimento, será expresso de 0 a 20 valores, 
nos termos do art. 30.º da citada portaria.

11 — Do total do número de lugares postos a concurso 5 %, destinam-
-se a pessoas com um grau de incapacidade é igual ou superior a 60 % 
nos termos do DL n.º 29/2001.

12 — O júri terá a seguinte constituição:
Presidente: Manuel Fernando Camisa, Dirigente de 3.º Grau.
Vogais efetivos: Ana Maria de Almeida Martins, Técnica Superior e 

Joaquim Victor Bento Pereira, Coordenador Técnico.
Vogais suplentes: Luísa Maria Pinto Ferreira, Técnica Superior e 

Helena Maria Mano Pontes, Chefe de Divisão.

Consulta à ECCRC: Encontra -se temporariamente dispensada a obri-
gatoriedade de efetuar a consulta prévia a que se refere a segunda parte 
do n.º 1 do art. 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 /01.


