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doméstico em 30 dias, e desde que o contador esteja em seu nome, 
nos seguintes termos:

a) Agregados familiares compostos por 1 ou 2 elementos — apli-
cação de desconto de 50 % nos consumos de água para uso doméstico 
igual ou até 5m3 em 30 dias, desde que o consumo global respetivo 
não seja superior a 10m3 nesse mês;

b) Agregados familiares compostos por 3 elementos — aplicação 
de desconto de 50 % nos consumos de água para uso doméstico igual 
ou até 8m3 em 30 dias, desde que o consumo global respetivo não 
seja superior a 15m3 nesse mês;

c) Agregados familiares compostos por 4 elementos — aplicação 
de desconto de 50 % nos consumos de água para uso doméstico igual 
ou até 10m3 em 30 dias, desde que o consumo global respetivo não 
seja superior a 20m3 nesse mês;

§ em qualquer dos casos acima enunciados, o consumo mensal 
global acima do valor previsto como máximo global impede a apli-
cação de qualquer desconto;
e ainda 50 % de desconto em todas as tarifas indexadas ao consumo 
de água.

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]

Para constar e devidos efeitos, será este edital afixado no edifício da 
Câmara Municipal, publicado na 2.ª série do Diário da República e no 
sítio da internet em www.cm -sjm.pt.

17 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo 
Oliveira Figueiredo.
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 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 10311/2017
1 — Para os devidos efeitos, se torna público, que por deliberações da 

Câmara Municipal tomadas em reuniões de dez e vinte e quatro 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 regime 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.

Ref.ª A — 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Su-
perior, área de atividade de Arqueologia para a Divisão de Cultura, 
Turismo e Património;

Ref.ª B — 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente 
Técnico, área de atividade Administrativa para a Divisão de Recursos 
Humanos, nomeadamente para a Secção de Cadastro e Vencimentos;

Ref.ª C — 2 postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, para a Divisão de Cultura, Turismo e Património;

Ref.ª D — 4 postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, área de atividade de jardineiro para a Divisão de Serviços 
Urbanos e Ambiente;

Ref.ª E — 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, área de atividade de Eletricista 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: Aos presentes procedimentos concursais 
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 31/12 e Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

4 — Validade: Os procedimentos concursais são válidos para o re-
crutamento 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 dos postos de trabalho, em conformidade com o 
estabelecido no mapa de pessoal aprovado:

Ref.ª A — Promover a pesquisa, inventariação, proteção, conservação 
e restauro do património arquitetónico e arqueológico do concelho, 
propor a conservação e recuperação de testemunhos considerados de 
interesse cultural;

Ref.ª B — Desenvolver funções que se enquadram em diretivas gerais 
dos dirigentes e chefias, executar o processamento de vencimentos e 
demais abonos devidos aos trabalhadores do Município, instruir todos os 
processos referentes a prestações sociais dos trabalhadores, seguros de 
acidentes de trabalho, ADSE, Caixa Geral de Aposentações e Segurança 
Social, Balanço Social e mapas de reporte, entre outras;

Ref.ª C — Proceder à abertura e encerramento dos postos de turismo, 
prestar informações solicitadas pelos utentes e zelar pelo equipamento 
de turismo existente, proceder ao arrumo da coleção de bilhetes de 
ingresso;

Ref.ª D — Cultivar flores, árvores e outras plantas, sendo responsável 
por todas as operações inerentes à sua conservação, proceder à limpeza 
e conservação de espaços verdes públicos;

Ref.ª E — Efetuar a instalação, conservação e reparação de circuitos 
e aparelhagens elétricas; interpretação de desenhos e esquemas rela-
cionados com a atividade; executar outras tarefas de carácter manual 
indispensáveis aos serviços.

7 — Nível habilitacional exigido:
Ref.ª A — Licenciatura em Sociologia, de acordo com a alínea c) do 

n.º 1, do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
Ref.ª B — 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equipa-

rado, de acordo com a alínea b) do n.º 1, do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

Ref.as C, D e E — Escolaridade obrigatória, exigida de acordo com a 
idade, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional de acordo com a alínea a) 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 dos trabalhadores recrutados numa das posições 
remuneratórias da categoria, é objeto de negociação com a entidade 
empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo do pro-
cedimento concursal com os limites e condicionalismos estabelecidos 
pelo o artigo 42.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro de 2014, 
conjugado com o artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março (Or-
çamento de Estado 2016).

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, as 
posições remuneratórias de referência para os presentes procedimentos 
concursais são:

Ref.ª A — 2.ª posição remuneratória, nível 15 da Tabela Remunerató-
ria Única referente à categoria de Técnico Superior — 1 201,48 € (mil 
duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos);

Ref.ª B — 1.ª posição remuneratória, nível 5 da Tabela Remuneratória 
Única referente à categoria de Assistente Técnica — 683,13 € (seiscentos 
e oitenta e três euros e treze cêntimos);

Ref.as C, D e E — 1.ª posição remuneratória, nível 1 da Tabela Re-
muneratória Única referente à categoria de Assistente Operacional — 
557 €00 (quinhentos e cinquenta e sete euros).

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.
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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 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 uti-
lização obrigatória que se encontra disponível para download no site do 
Município www.cm -silves.pt e em formato de papel no Balcão de Acolhi-
mento do Município de Silves, dirigido à Sra. Presidente da Câmara Mu-
nicipal 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 ende-
reço: 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) 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):
Ref.as A, B e C — A prova de conhecimentos será de natureza teórica 

e revestirá a forma escrita, de realização individual, em suporte de papel 
facultado para o efeito, com consulta, é valorada de acordo com a escala 
de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas, sendo 
a sua ponderação para a avaliação final de 45 %;

Ref.ª A — Terá a duração de 2 horas, versando sobre os seguintes 
temas/legislação/bibliografia:

Conhecimentos Gerais:
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro — Código do Procedimento 

Administrativo;
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 

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:
Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro — Lei de Bases do Património 

Cultural;
Lei n.º 48/98 de 11 de agosto — Bases da Politica de Ordenamento 

do Território e de Urbanismo;
Decreto -Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro — Regulamento de tra-

balhos Arqueológicos;
Decreto -Lei n.º 140/2009 de 15 de junho — Regime Jurídico dos 

estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais 
classificados;

Decreto -Lei n.º 115/2012 de 25 de maio — Lei Orgânica Direção-
-Geral Património Cultural;

Decreto -Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro — Património Cultural 
Imóvel;

Decreto -Lei n.º 115/2011 de 5 de dezembro — 1.ª Alteração ao 
Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro;

Decreto -Lei n.º 265/2012 de 28 de dezembro — 2.ª alteração ao 
Decreto -Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro.

Bibliografia Específica:
Boletim da Direção -Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

n.º 51 (1948) «O Castelo de Silves», Lisboa.
Alarcão, Jorge (2005) — Notas de Arqueologia, epigrafia e toponí-

mia — III, Revista Portuguesa de arqueologia, volume 8, n.º 2, Instituto 
Português de Arqueologia, Lisboa, pp. 293 -311.

Alves, Adalberto (1996) — Al -Mu’tamid — Poeta do Destino, Assírio 
e Alvim, Lisboa.

Alves, Adalberto (2001) — As Sandálias do Mestre — em torno do 
sufismo de Ibn Qasí nos começos de Portugal, Hugin, Lisboa.

Alves, Adalberto; Hadjadji, Hamdane (2000) — Ibn Ammar Al-
-Andalusi — o Drama de um Poeta, Assírio e Alvim, Lisboa.

Arruda, Ana Margarida (2007) — A Idade do Ferro no Algarve: velhos 
dados (e outros mais recentes) e novas histórias, in Atas do 4.º Encontro 
de Arqueologia do Algarve (Silves, 24 e 25 de novembro de 2006), 
Xelb 7, Câmara Municipal de Silves, pp. 115 -130.

Bernardes, João Pedro, Gonçalves, Maria José (2005) — A Ponte 
«Velha», in Monumentos 23, Direção -Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, Lisboa, pp. 62 -67.

Botão, Maria de Fátima (1992) — Silves, A Capital de um Reino 
Medievo, Câmara Municipal de Silves.

Cheikha, Jomâa (2002) — Silves (Shilb) ao longo da história se-
gundo as fontes árabes, in Xarajîb 2, Centro de Estudos Luso -Árabes 
de Silves, pp. 41 -50.

Coelho, António Borges (1989) — Portugal na Espanha Árabe, 2 vo-
lumes, Editorial Caminho, Lisboa.

D’Encarnação, José (2003) — Sobre a Epigrafia Romana do Al-
garve, in Atas do 1.º Encontro de Arqueologia do Algarve (Silves, 27, 
28 e 29 de Setembro de 2001), Xelb 4, Câmara Municipal de Silves, 
pp. 151 -160.
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Domingues, J. D. Garcia (1945) — História Luso -Árabe, Episódios 
e Figuras Meridionais, Prodomo, Lisboa.

Domingues, J. D. Garcia (1957) — Novos aspetos da Silves Arábica, 
in Gil Vicente, vol. VIII, 2.ª série, Guimarães.

Domingues, J. D. Garcia (2002) — Silves — Guia Turístico da Cidade 
e do Concelho, Câmara Municipal de Silves, Silves.

Gamito, Teresa Júdice, Lensch, G.; Marschall, K.; Oliveira, Luís; 
Veiga, I. Alte (1997) — A Sé de Silves: A memória da pedra, Arqueologia 
Medieval 5, Edições Afrontamento, Porto, pp. 277 -293.

Gamito, Teresa Júdice (2005) — A cisterna árabe e a sua possível 
ligação à mesquita maior da cidade, in Monumentos 23, Direção -Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa, pp. 56 -61.

Gomes, Mário Varela (1993) — O Estabelecimento fenício -púnico 
do Cerro da Rocha Branca (Silves), Estudos Orientais, vol. IV, Lisboa, 
pp. 73 -107.

Gomes, Mário Varela, coord. (1996) — Silves nos Descobrimentos, 
in Xelb 3, Câmara Municipal de Silves.

Gomes, Mário Varela; Gomes, Rosa Varela; Beirão, Caetano de Mello 
(1986) — O Cerro da Rocha Branca — Resultados preliminares de três 
campanhas de escavações, Atas do 4.º Congresso do Algarve, vol. I, 
Silves, pp. 77 -83.

Gomes, Mário Varela; Gomes, Rosa Varela (1989) — O Poço -cisterna 
Almóada de Silves (Algarve — Portugal), I Colóquio de História y 
Médio Físico — El água en zonas áridas: Arqueologia y História, Al-
meria, pp. 577 -606.

Gomes, Rosa Varela (1998a) — O Barlavento Algarvio nos finais da 
islamização, in Portugal Islâmico, os últimos sinais do Mediterrâneo, 
Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, pp. 133 -142.

Gomes, Rosa Varela (2002) — Estruturas defensivas medievais de 
Silves, in Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb 
(500 -1500), Atas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Edições 
Colibri/Câmara Municipal de Palmela, Lisboa, pp. 325 -336.

Gomes, Rosa Varela (2002a) — Silves Islâmica, in O Mediterrâneo 
Ocidental: Identidades e Fronteira, Edições Colibri, pp. 93 -118.

Gomes, Rosa Varela (2002b) — Silves (Xelb), uma cidade do Gharb 
al -Andalus: território e cultura, Trabalhos de Arqueologia n.º 23, Instituto 
Português de Arqueologia, Lisboa.

Gomes, Rosa Varela (2003) — Silves (Xelb), uma cidade do Gharb 
al -Andalus: a Alcáçova, Trabalhos de Arqueologia n.º 35, Instituto 
Português de Arqueologia, Lisboa.

Gomes, Rosa Varela (2005) — Da Silves Islâmica à Silves da Ex-
pansão, in Monumentos 23, Direção -Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, Lisboa, pp. 22 -29.

Gomes, Rosa Varela (2006) — Silves (Xelb), uma cidade do Gharb 
al -Andalus: o núcleo urbano, Trabalhos de Arqueologia n.º 44, Instituto 
Português de Arqueologia, Lisboa.

Gomes, Rosa Varela; Gomes, Mário Varela (2001) — Palácio Al-
móada da Alcáçova de Silves — Catálogo de Exposição, Museu Nacional 
de Arqueologia/Câmara Municipal de Silves.

Gonçalves, Maria José (2007) — Vias Urbanas de Silves: mutações e 
pervivências, in Atas das I Jornadas As Vias do Algarve da Época Romana 
à Atualidade, Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, pp. 80 -85.

Gonçalves, Maria José (2007) — Arqueologia no Concelho de Silves. 
O Contributo Pioneiro de Estácio da Veiga, in Atas do 4.º Encontro de 
Arqueologia do Algarve (Silves, 24 e 25 de novembro de 2006), Xelb 7, 
Câmara Municipal de Silves, pp. 421 -434.

Gonçalves, Maria José (2010) — Novas problemáticas relaciona-
das com a topografia da cidade islâmica de Silves, Arqueologia Me-
dieval 11, Campo Arqueológico de Mértola, Edições Afrontamento, 
pp. 121 -140.

Gonçalves, Maria José (2008) — Silves islâmica. A muralha do Arra-
balde Oriental e a dinâmica de ocupação do espaço adjacente, Disser-
tação de Mestrado em Teoria e Métodos da Arqueologia, Universidade 
do Algarve, Faro (texto policopiado).

Gonçalves, Maria José (2009) — Silves Islâmica — deambulando 
pelo Arrabalde Oriental, in Atas do 6.º Encontro de Arqueologia do 
Algarve (Silves, 23 a 25 de outubro de 2008), Xelb 9, Câmara Municipal 
de Silves, pp. 489 -524.

Gonçalves, Maria José; Pires, Alexandra (2004), Silves Islâmica: a 
muralha do arrabalde e a dinâmica de ocupação do espaço adjacente, 
in Atas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular (Faro, 14 a 20 de 
setembro de 2004, pp. 77 -97.

Gonçalves, Maria José; Santos, Ana Luísa (2005) — Novos testemu-
nhos do sistema defensivo islâmico e os restos osteológicos humanos 
encontrados junto à muralha de um arrabalde — Notícia preliminar, 
in Atas do 2.º Encontro de Arqueologia do Algarve (Silves, 17 e 18 de 
outubro de 2003), Xelb 5, Câmara Municipal de Silves, pp. 177 -200.

Gonçalves, Maria José, Rodrigues, António (2009) — «Silves: balanço 
e perspetivas da atividade arqueológica municipal», in Atas do Encontro 
Arqueologia e Autarquias (Cascais, setembro de 2008), pp. 543 -566.

Gonçalves, Maria José; Rodrigues, António Medeiros (2010) — 
«A devolução dos Baluartes à Fortaleza de Santo António das Areias 
no âmbito dos trabalhos de requalificação da Frente de mar de Armação 
de Pera» in Atas do 7.º Encontro de Arqueologia do Algarve (Silves, 
22 a 24 de outubro de 2008), Xelb 10, Câmara Municipal de Silves, 
pp. 767 -778.

Gonçalves, Maria José; Pereira, Vera; Pires, Gonçalves; Rodrigues, 
Zélia (2010) — «Novos dados sobre os espaços sepulcrais da cidade 
de Silves. Resultados Preliminares dos trabalhos de acompanhamento 
arqueológico da instalação de infraestruturas na rua de acesso ao Castelo» 
in Atas do 7.º Encontro de Arqueologia do Algarve (Silves, 22 a 24 de 
outubro de 2008), Xelb 10, Câmara Municipal de Silves, pp. 851 -864.

Gonçalves, Maria José (2014) — O sistema defensivo islâmico de 
Silves: novos dados sobre a muralha da Almedina e algumas proble-
máticas em torno da muralha do Arrabalde, in Fortificações e Território 
na Península Ibérica e no Magrebe (sécs. VI -XVI), Atas do II Simpósio 
Internacional sobre Castelos, Lisboa, ed. Colibri, pp. 305 -318.

Guerra, Amílcar (2006) — As fontes clássicas relativas ao território 
do atual Algarve: uma perspetiva crítica sobre o seu contributo histórico, 
in Atas do 3.º Encontro de Arqueologia do Algarve (Silves, 20, 21 e 
22 de outubro de 2005), Xelb 6 — vol. I, Câmara Municipal de Silves, 
pp. 329 -338.

Guerreiro, Manuel Viegas e Joaquim Romero Magalhães (1983) — 
Duas Descrições do Algarve no século XVI, Cadernos da Revista de 
História Económica e Social, Livraria Sá da Costa Editora.

Iria, Alberto (1990) — O Algarve nas Cortes Medievais Portuguesas 
do Século XV — Subsídios para a sua História — Vol. I 1404 -1449, 
Academia Portuguesa de História, Lisboa.

Iria, Alberto (1995) — A liderança de Silves na região do Algarve 
nos Séculos XIV e XV, Câmara Municipal de Silves.

Júdice, Pedro Paulo Mascarenhas (1911) — Atravez de Silves — 
I parte, Sé, Castello, Cruz de Portugal e Pelourinho, Typographia 
d’O Silvense, Silves.

Khawli, Abdallah (2002) — Algumas reflexões acerca do Algarve nos 
1.os séculos da Islamização, in Património Islâmico dos Centros Urbanos 
do Algarve: contributos para o futuro, CCRA, Faro, pp. 170 -178.

Khawli, Abdallah; Silva, Luís Fraga; Fernandes, Alice (2007) — 
A Viagem de Ibn Ammar de São Brás a Silves, in Atas das Ias Jorna-
das — As Vias Romanas do Algarve da Época Romana à Atualidade, 
São Brás de Alportel, pp. 9 -66.

Lagardère, Vincent (2000) — Structures Agraries et appropria-
tion des terres dans le district (iqlim) de Silves en Algarve du Xe au 
XIIIe siècle, in Xarajib1, Centro de Estudos Luso -Árabes de Silves, Sil-
ves, pp. 49 -59.

Lagardère, Vincent (2006) — Appropriation des terres, maîtrise des 
eaux et paysages agraires dans le district (iqlim) de Silves (Xe -XIIIe siècles), 
in La maîtrise de léau en al -Andalus. Paysages, pratiques et techniques, 
Collection de la Casa de Valasquez 93, Madrid, pp. 75 -111.

Leal, Maria José da Silva; Domingues, José Domingues Garcia 
(1984) — Livro do Almoxarifado de Silves (século XV), Câmara Mu-
nicipal de Silves.

Lopes, João Baptista da Silva (1844) — Relação da derrota naval, 
façanhas e sucessos dos cruzados que partirão do Escalda para a 
Terra Santa no Anno de 1189 — traduzida e anotada, Academia das 
Ciências, Lisboa.

Pinto, Marina; Brazuna, Sandra (2008) — Estação Arqueológica da 
Vila Fria — Silves: resultados dos trabalhos de diagnóstico, in Atas do 
3.º Encontro de Arqueologia Peninsular, Aljustrel, Vipasca — Arqueo-
logia e História, n.º 2 — 2.ª série, pp. 325 -328.

Pires, Alexandra; Ferreira, Mulize (2003) — Povoado Islâmico da 
portela 3: Resultados preliminares, in Atas do 1.º Encontro de Arqueo-
logia do Algarve (Silves, 27, 28 e 29 de Setembro de 2001), Xelb 4, 
Câmara Municipal de Silves, pp. 279 -306.

Ramos, Ana Cristina (2006) — Arqueologia Urbana em Silves. A In-
tervenção no Teatro Gregório Mascarenhas, in Atas do 3.º Encontro 
de Arqueologia do Algarve (Silves, 20, 21 e 22 de outubro de 2005), 
Xelb 6 — vol. I, Câmara Municipal de Silves, pp. 51 -70.

Ramos, Ana Cristina (2008) — A intervenção Arqueológica no Moi-
nho do Rodete (Silves), in Atas do 5.º Encontro de Arqueologia do 
Algarve (Silves, 25 a 27 de outubro de 2007), Xelb 8, vol. II, Câmara 
Municipal de Silves, pp. 273 -286.

Ramos, Ana Cristina; Pinto, Marina; Penisga, Ana (2005) — Projeto de 
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Silves — Relatório Final da 
Fase de Sondagens de Diagnóstico n.os de 1 a 22, Era, Arqueologia, S. A., 
Lisboa (texto policopiado).

Ramos, Manuel Francisco Castelo (2005) — Silves no século XIX — a 
indústria corticeira e a cidade, in Monumentos 23, Direção -Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa, pp. 30 -37.

Rocha, Leonor; Gonçalves, Maria José; Santos, Andreia (2003) — 
A sepultura Tardo -Romana da Perna Seca — Intervenção de emergência, 
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in Atas do 1.º Encontro de Arqueologia do Algarve (Silves, 27 a 29 de 
Setembro de 2001), Xelb 4, Câmara Municipal de Silves, pp. 145 -150.

Rodrigues, Sandra (2004) — As Vias Romanas do Algarve, Centro 
de Estudos do Património da Universidade do Algarve/Comissão de 
Coordenação da Região do Algarve, Faro.

Santos, Andreia (2003) — Três intervenções de emergência no Bar-
lavento Algarvio — Problemáticas Urbanas, in Atas do 1.º Encontro 
de Arqueologia do Algarve (Silves, 27, 28 e 29 de Setembro de 2001), 
Xelb 4, Câmara Municipal de Silves, pp. 187 -204.

Santos, Cláudia; Silva, Carla; Ramos, Sílvia (2006) — Resultados 
Preliminares da Intervenção Antropológica no Largo da Sé e na Praça 
dos Mártires (Silves — Portugal), in Atas do 3.º Encontro de Arqueologia 
do Algarve (Silves, 20, 21 e 22 de Outubro de 2005), Xelb 6 — vol. II, 
Câmara Municipal de Silves, pp. 227 -234.

Santos, Cláudia; Barbosa, Carla; Ramos, Sílvia (2008) — Contributo 
da Antropologia Biológica para a História de Silves: resultados das in-
tervenções arqueológicas durante o Programa Polis (2004 -2006), in Atas 
do 5.º Encontro de Arqueologia do Algarve (Silves, 25 a 27 de Outubro 
de 2007), vol. 1, Câmara Municipal de Silves, pp. 417 -430.

Santos, José Costa; Barreira, Paula Abranches (2006) — Do Bairro 
Islâmico ao «Empreendimento do Castelo» (Silves). Primeiros resultados 
de uma intervenção arqueológica, in Atas do 3.º Encontro de Arqueologia 
do Algarve (Silves, 20, 21 e 22 de outubro de 2005), Xelb 6 — vol. II, 
Câmara Municipal de Silves, pp. 131 -140.

Santos, José Costa; Abranches, Paula Barreira (2008) — A perife-
ria de Silves na véspera da Reconquista. A intervenção Arqueológica 
do «Empreendimento do Castelo», in Actas do 3.º Encontro de Ar-
queologia Peninsular, Aljustrel, Vipasca — Arqueologia e História, 
n.º 2 — 2.ª série, pp. 559 -570.

Santos, José Costa; Abranches, Paula Barreira (2008) — Urbanismo 
do Arrabalde de Silves em Vésperas da Reconquista, in Atas do 5.º En-
contro de Arqueologia do Algarve (Silves, 25 a 27 de outubro de 2007), 
Xelb 8, vol. 1, Câmara Municipal de Silves, pp. 255 -262.

Santos, José Costa; Abranches, Paula Barreira (2008) — Um fosso 
da Silves Islâmica, in Atas do 5.º Encontro de Arqueologia do Algarve 
(Silves, 25 a 27 de outubro de 2007), Xelb 9, vol. 2, Câmara Municipal 
de Silves, pp. 149 -154.

Santos, Maria Luísa Estácio da Veiga Afonso (1972) — Arqueolo-
gia Romana do Algarve II, Associação dos Arqueólogos Portugueses, 
Lisboa.

Silva, Manuela Santos; Andrade, Filomena (1993) — Forais de Silves, 
Câmara Municipal de Silves.

Ref.ª B — Terá a duração de 90 minutos sem tolerância, versando 
sobre os seguintes temas/legislação/bibliografia:

Lei Geral do Trabalho em funções públicas — Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho e respetivas alterações;

Código do Trabalho — Lei n.º 7/2009, 12 fevereiro e respetivas al-
terações;

Acordo coletivo trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro;
Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 2 março;
Acordo coletivo trabalho n.º 252/2015, de 10 dezembro;
Siadap — Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro e respetivas alte-

rações;
Tabela Remuneratória Única — Portaria n.º 1553 -C/2008 de 31 de 

dezembro e respetivas alterações;
Remuneração Mensal Mínima Garantida — Decreto -Lei n.º 86 -B/2016 

de 29 de dezembro;
Código do Procedimento Administrativo — Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro;
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei 

n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro 
e pela Lei orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro;

Regime Jurídico das autarquias locais — Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro;

Regime de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e seus 
titulares — Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto;

Atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, 
do abono de família pré -natal e respetivas majorações e do subsídio de 
funeral — Portaria n.º 62/2017, de 9 de fevereiro.

Ref:ª C — Terá a duração de 2 horas, versando sobre os seguintes 
temas/legislação/bibliografia:

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 junho — 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: Boletim da Direção -Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais n.º 51 (1948) «O Castelo de Silves», Lisboa.

Domingues, J. D. Garcia (2002) — Silves — Guia Turístico da Cidade 
e do Concelho, Câmara Municipal de Silves, Silves.

AA.VV. (2005) — Monumentos 23, Direção -Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais, Lisboa.

Gomes, Mário Varela; Gomes, Rosa Varela (1989) — O Poço -cisterna 
Almóada de Silves (Algarve — Portugal), I Colóquio de História y 
Médio Físico — El água en zonas áridas: Arqueologia y História, Al-
meria, pp. 577 -606.

Gomes, Rosa Varela (2003) — Silves (Xelb), uma cidade do Gharb 
al -Andalus: a Alcáçova, Trabalhos de Arqueologia n.º 35, Instituto 
Português de Arqueologia, Lisboa.

Gomes, Rosa Varela (2002) — Estruturas defensivas medievais de 
Silves, in Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb 
(500 -1500), Atas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Edições 
Colibri/Câmara Municipal de Palmela, Lisboa, pp. 325 -336.

Gomes, Rosa Varela; Gomes, Mário Varela (2001) — Palácio Al-
móada da Alcáçova de Silves — Catálogo de Exposição, Museu Nacional 
de Arqueologia/Câmara Municipal de Silves.

Gonçalves, Maria José (2008) — «Silves islâmica: o Arrabalde Orien-
tal e a dinâmica de ocupação do espaço adjacente. Dissertação de 
Mestrado em Arqueologia, Universidade do Algarve (policopiado).

Gonçalves, Maria José (2009) — «Silves islâmica — deambulando 
pelo arrabalde oriental», in Acas do 6.º Encontro de Arqueologia do 
Algarve (Silves, 23 a 25 de outubro de 2008), Xelb 9, Câmara Municipal 
de Silves, pp. 489 -524.

Gonçalves, Maria José (2010) — «Novas problemáticas relacionadas 
com a topografia da cidade islâmica de Silves». Arqueologia Medieval. 
Porto: Edições Afrontamento, n.º 11, pp. 121 -140.

Gonçalves, Maria José (2014) — O sistema defensivo islâmico de 
Silves: novos dados sobre a muralha da Almedina e algumas proble-
máticas em torno da muralha do Arrabalde, in Fortificações e Território 
na Península Ibérica e no Magrebe (sécs. VI -XVI), Atas do II Simpósio 
Internacional sobre Castelos, Lisboa, ed. Colibri, pp. 305 -318.

Ref.as D e E — Serão de natureza prática e revestirá a forma de simula-
ção. É valorada de acordo com a escala de 0 a 20 valores, considerando -se 
valoração até às centésimas, sendo a sua ponderação para a avaliação 
final de 45 %.

Ref.ª D — Terá a duração de 30 minutos e consistirá no seguinte:
1) Identificação e plantação de árvores ou arbustos de acordo com 

as boas práticas agrícolas;
2) Identificar e manobrar máquinas de manutenção de jardins respei-

tando as respetivas normas de segurança no trabalho;
3) Avaliação de conhecimentos na área da Manutenção e utilização 

de máquinas de jardins em Segurança.

Ref.ª E — Terá a duração de 30 minutos e consistirá no seguinte:
Substituição de uma válvula na rede de abastecimento de águas ou 

na rede de saneamento, da de ligação de um motor a quadro elétrico de 
comando e proteção e limpeza de um cesto de gradagem de esgotos, 
utilizando as ferramentas necessárias e de forma correta e terá a duração 
de 45 minutos

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:

Ref.as A, C, D e E:

AC = HAB + FP + EP + AD
 4

Ref.ª B:
AC = (HA × 0,2) + (FP × 0,3) + (EP × 0,3) + (AD × 0,2)
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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 × 45 %) + (AP × 25 %)+ (EPS × 30 %)
em que:

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

ou
VF = (AC × 45 %) + (EAC × 25 %) + (EPS × 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 
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 homolo-
gação da lista de ordenação final, sendo igualmente publicada na 2.ª série 
(parte H) do Diário da República, afixada no placard da Divisão de 
Recursos Humanos e disponibilizada 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 — A ata do júri onde consta os parâmetros da avaliação e respetiva 
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 Sil-
ves (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 — Ref.as A, B, C e E — Nos presentes procedimentos concursais, 
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 — Ref.ª D — No presente procedimento concursal, é garantida 
a reserva de um lugar para os candidatos portadores de deficiência de 
acordo com o n.º 2 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:
Ref.ª A — Presidente: Pedro Miguel Nobre Garcia, Chefe de Divisão 

de Cultura, Turismo e Património.
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 impe-
dimentos;

José António Medeiros Rodrigues, Técnico Superior.

Vogais Suplentes:
Jorge Estevão Correia, Técnico Superior;
Luís Miguel Guerreiro Cabrita, Técnico Superior.

Ref.ª B — Presidente: Isabel Maria dos Santos Alfarrobeiras Cabrita, 
Chefe da Divisão de Recursos Humanos.

Vogais Efetivos:
Maria José Barnabé de Jesus Joia, Coordenadora Técnica da Secção 

de Cadastros e Vencimentos, que substituirá o Presidente do júri nas 
suas faltas e impedimentos;

Telma Luísa São Pedro Jerónimo Pescada, Assistente Técnico.

Vogais Suplentes:
Dina Luísa dos Santos Silva Bárbara, Coordenadora Técnica da Secção 

de Gestão Administrativa de Pessoal;
Mário Jorge Martins de Sousa Bárbara, Técnico Superior.

Ref.ª C — Presidente: Pedro Miguel Nobre Garcia, Chefe de Divisão 
de Cultura, Turismo e Património.

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;

Jorge Estevão Correia, Técnico Superior.

Vogais Suplentes:
Telma Maria dos Reis Marcelo Mendes, Assistente Técnica;
Eduardo Jaime Peixoto Nunes, Coordenador Técnico.

Ref.ª D — Presidente: João Carlos Saião Rodrigues Garcia, Técnico 
Superior e responsável do Setor de Espaços verdes e da área de Higiene 
e Limpeza Urbana.

Vogais Efetivos:
Mário Ermelindo Eufigénio Fernandes, Encarregado Operacional, que 

substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
Arménio José Duarte, Assistente operacional.
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Vogais Suplentes:
Pedro Ricardo Pires Coelho, Chefe de Divisão de Serviços Urbanos 

e Ambiente;
Natalina Maria Guerreiro Nunes Correia, Assistente Operacional.

Ref.ª E — Presidente: Pedro Ricardo Pires Coelho, Chefe de Divisão 
de Serviços Urbanos e Ambiente.

Vogais Efetivos:
José Manuel Cabrita Guerreiro, Técnico Superior, que substituirá o 

Presidente nas suas faltas e impedimentos;
Joaquim da Silva Veríssimo Cabrita, Encarregado Operacional.

Vogais Suplentes:
Sérgio Coelho Barata, Assistente Operacional
Dionísio da Silva Marques, Assistente Operacional.
18 de agosto de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 

Gonçalves da Palma.
310738384 

 MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Aviso n.º 10312/2017

Procedimento concursal para constituição de relação jurídica de 
emprego público em contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de 
trabalho de assistente operacional da carreira geral de assistente 
operacional — Ref. C — Auxiliar Serviços Gerais.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal identificado em epígrafe, aberto pelo aviso 
n.º 140/2016, datado de 12 de dezembro de 2016 e publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 246, de 26 de dezembro de 2016, homolo-
gada por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 30 
de agosto de 2017: 

Candidatos Aprovados Classificação Final

1 — Mónica Alexandra dos Santos Carvalho  . . . . . 14,40 Valores
2 — Anabela Ferreira Simões Pereira  . . . . . . . . . . . 14,25 Valores
3 — Débora Alexandra Martins Silvério . . . . . . . . . 14,20 Valores
4 — Sandra Teresa Levezinho do Vale  . . . . . . . . . . 14,05 Valores
5 — Rute Sofia Dinis Elói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 Valores
6 — Maria Céu Pascoal Eleutério Correia. . . . . . . . 13,75 Valores
7 — Carla Alexandra Pestana Castro Neves  . . . . . . 13,45 valores
8 — Célia Maria Augusto Santos Rêgo . . . . . . . . . . 13,20 valores
8 — Dora Alexandra de Oliveira Mota  . . . . . . . . . . 13,20 valores
9 — Teresa Cristina Cardoso Soares Pereira . . . . . . 12,85 valores

 Do presente deverá ser dado publicidade nos termos legais.
(Isento de visto do Tribunal de Contas).
31 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, José 

Alberto Quintino, Eng.º
310752194 

 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Aviso n.º 10313/2017
Nos termos do estabelecido no artigo 46 da LTFP aprovada pela 

Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, conjugada com o artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, torna -se público que por 
meu despacho de 02 de agosto de 2017, foi homologada a avaliação 
final do período experimental do trabalhador Jorge Filipe Abrunhosa, 
na Carreira/Categoria de Técnico de Informática Grau I Nível I, que foi 
concluído com sucesso.

10 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Nuno Jorge 
Rodrigues Gonçalves.

310713808 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Declaração de Retificação n.º 575/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 8690/2017, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 149, de 3 de agosto de 2017, 
procede  -se à sua retificação nos seguintes termos:

Onde se lê:
Abel Miranda Marques,

Deve -se ler:
João Paulo dos Santos Craveiro Fernandes

10 de agosto de 2017. — O Vice -Presidente da Câmara, Luís Alberto 
Trindade da Silva.

310711418 

 FREGUESIA DE EGA

Regulamento n.º 478/2017
Luís Miguel Manaia Caridade, presidente da Junta de Freguesia de 

Ega, torna público que em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia 
realizada no dia 7 de abril de 2017, sob proposta da Junta de Freguesia, 
aprovou o Regulamento dos Cemitérios da Freguesia, o qual foi objeto 
de consulta pública por um período de 30 dias, com a respetiva publi-
cação do Edital n.º 119/2017, no Diário da República, 2.ª série n.º 44 
de 2 de março de 2017, o qual entrará em vigor no dia seguinte à sua 
publicação no Diário da República.

E para constar e demais efeitos, se publica o presente aviso e se afixam 
editais de igual teor nos lugares públicos do costume.

20 de julho de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, Luís 
Miguel Manaia Caridade.

Regulamento dos Cemitérios da Freguesia

Nota justificativa
A publicação do Decreto -Lei n.º 411/98, de 30 de dezembro, intro-

duziu várias alterações no “direito mortuário” dai a necessidade da 
atualização do regulamento dos cemitérios em vigor nesta freguesia.

Assim o novo regulamento dos cemitérios, foi adequado à nova le-
gislação em vigor, tendo em conta que se mantém muitas das soluções 
e mecanismos adotados nos regulamentos dos cemitérios emanados ao 
abrigo do Decreto n.º 48770, de 18 de dezembro de 1968.

O presente regulamento é aprovado nos termos dos artigos 241.º 
da Constituição da República Portuguesa, do artigo 29.º do Decreto 
n.º 44220 de 3 de março de 1962, do Decreto n.º 48770, de 18 de de-
zembro de 1968, do Decreto -Lei n.º 411/98 de 30 de dezembro (alterado 
pelos Decreto -Lei n.º 5/2000 de 29 de janeiro) e da Lei n.º 73/2013 de 
3 de setembro.

Legislação
Lei das Autarquias Locais/Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na re-

dação da Lei 5 -A/2002 de 11 de janeiro).
Lei n.º 75/2013
DL 411/98 de 30 dezembro (alterado pelos DL’s 5/2000 de 29 de 

janeiro e 138/2000 de 13 de julho)
Decreto 48770 de 18 de dezembro de 1968,
Decreto 44220 de 3 de março de 1962

CAPÍTULO I

Definições e normas de legitimidade

Artigo 1.º
Definições

Para efeitos do presente de regulamento, considera -se:
a) Autoridade de Polícia: a Guarda Nacional Republicana e a Polícia 

de Segurança Pública;
b) Autoridade de Saúde: o Delegado Regional de Saúde; o Delegado 

Concelhio de Saúde ou os seus adjuntos;
c) Autoridade Judiciária: o juiz de Instrução e o Ministério Público, 

cada um relativamente aos atos processuais que cabem na sua compe-
tência;


