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que por razões que não lhe sejam imputáveis, não possuam avaliação 
do desempenho relativo ao período a considerar.

O valor de oito valores é atribuído para que os candidatos que não 
possuem AD não sejam prejudicados, e resulta da conjugação da parte 
final do n.º 3 do artigo 11.º e o determinado na alínea c) do n.º 2 do 
artigo 22.º da referida Portaria.

9.7 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa ob-
ter através de uma relação interpessoal, informações sobre comporta-
mentos profissionais diretamente relacionados com as competências 
consideradas para o exercício da função, devendo permitir uma análise 
estruturada da experiência, qualificações e motivações profissionais, 
através de descrições comportamentais ocorridas em situações reais e 
vivenciadas pelo candidato.

Este método é realizado e avaliado nos termos dos n.os 3 a 5 do ar-
tigo 12.º e do n.º 5 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
na sua redação atual.

9.8 — O Exame Médico visa avaliar as condições de saúde física e 
psíquica dos candidatos exigidos para o exercício das atividades inerentes 
aos postos de trabalho a ocupar através das menções classificativas de 
Apto e Não Apto e terá caráter eliminatório.

Este método é realizado e avaliado nos termos do artigo 16.º e do 
n.º 10 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua reda-
ção atual.

9.9 — A Classificação Final (CF) será efetuada numa escala de 0 a 
20 valores e de acordo com as seguintes fórmulas:

A) Para os candidatos referidos em 9.1:

CF = (0,30 × AC) + (0,40 × EAC) + (0,30 × EPS)

em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

B) Para os candidatos referidos em 9.2:

CF = (0,45 × PC) + (0,25 × AP) + (0,30 × EPS)

em que:
CF = Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
AP = Avaliação Psicológica
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

9.10 — Em situação de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

9.11 — Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das 
fases que comportem têm caráter eliminatório, pelo que serão excluídos 
os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores em 
cada um dos métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o método de 
seleção seguinte.

9.12 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção será equivalente à desistência do procedimento 
concursal.

10 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas, conforme prevê a 
alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

11 — De acordo com o n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, 
os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas 
nas alíneas do n.º 3 do mesmo artigo, para realização da audiência dos 
interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

12 — Os candidatos admitidos serão convocados através de notifi-
cação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos 
termos do artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04 e por uma das formas 
previstas no n.º 3 do artigo 30.º da mesma Portaria.

13 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público nas instalações do edifício dos Paços 
do Município e disponibilizada na sua página eletrónica (www.cm-
-moita.pt), nos termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

14 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos após homolo-
gação, será afixada no edifício dos Paços do Município e publicitada na 

respetiva página eletrónica, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série 
do Diário da República com informação da sua publicitação naqueles 
espaços. Os candidatos serão notificados através da forma prevista 
no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

15 — Composição do júri do procedimento concursal:
Presidente — Diretora do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, 

Maria João da Marta Alves Perdiz.
Vogais efetivos — Chefe da Divisão de Salubridade e Ambiente, Edu-

arda Maria Alves Gomes (substituta da presidente) e Chefe da Divisão 
de Serviços Urbanos, Mariana Adélia Risso Pais André.

Vogais suplentes — Chefe da Divisão de Equipamento Mecânico, 
Pedro Vasco Neves Rodrigues e Técnica Superior — Engenharia Flo-
restal, Helena Maria Pires Serrano Nabais.

16 — De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 03/02, o candidato com deficiência igual ou superior a 60 % tem 
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal. Os candidatos devem para tal declarar no 
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau 
de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação 
imediata do documento comprovativo.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do mesmo diploma legal, 
competirá ao júri verificar a capacidade dos candidatos com deficiência 
exercerem a função de acordo com o respetivo conteúdo funcional 
descrito para o posto de trabalho a ocupar.

17 — Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/06, o recrutamento efetua -se pela ordem decrescente da ordena-
ção final dos candidatos colocados em situação de requalificação e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos de acordo com o n.º 7.1 do 
presente aviso.

18 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

19 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15/05/2014, devidamente homolo-
gada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local em 
15/07/2014, «As autarquias locais não têm de consultar a Direção -Geral 
da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas(INA)no âmbito 
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação 
de requalificação.», razão pela qual esta Autarquia não fez a referida 
consulta.

27 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel 
Marques Garcia.

311918887 

 Aviso n.º 385/2019

Procedimento Concursal Comum para Preenchimento de 1 Posto 
de Trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional — 
Tratador -Apanhador de Animais, em Regime de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado.
1 — Torna -se público que, de acordo com o despacho do Presidente 

da Câmara n.º 28/XII/PCM/2018, datado de 30/08/2018, proferido no 
uso das competências que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e na sequência da deliberação tomada 
em reunião de Câmara realizada em 22/08/2018, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para 
ocupação de 1 posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional — Tratador -Apanhador de Animais, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Conteúdo funcional do posto de trabalho — O descrito no anexo 
a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, ao 
qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional.

3 — Prazo de validade — O procedimento concursal é válido para 
preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos 
nos n.os 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada 
e republicada pela portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

4 — Posicionamento remuneratório — De acordo com as regras 
constantes no artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, observando 
os condicionalismos previstos no artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 
31/12, cuja vigência se mantém por força das Leis de Orçamento de 
Estado subsequentes, o posicionamento remuneratório dos candidatos 
a recrutar será a 1.ª posição do nível 1 da estrutura remuneratória da 
carreira de Assistente Operacional, conforme consta no anexo a que 
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se refere o artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31/07, 
e tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31/12, sendo em 2018, de acordo com Decreto -Lei n.º 156/2017, de 
28/12, a correspondente a 580,00€.

5 — O local de trabalho: Área do Município da Moita.
6 — Fundamentação legal: De acordo com as regras constantes na Lei 

n.º 35/2014, de 20/06 na sua redação atual; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04; Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31/07; Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31/12; 
Decreto -Lei n.º 156/2017, de 28/12 e Decreto -Lei n.º 29/01, de 03/02.

7 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
7.1 — Podem candidatar -se indivíduos detentores de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, incluindo pessoal em situação 
de requalificação, nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/06, que cumulativamente até ao termo do prazo fixado para apre-
sentação das candidaturas satisfaçam os requisitos gerais e especiais, es-
tipulados no artigo 17.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da referida Lei.

De acordo o artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, alterado pela Lei 
n.º 25/2017, de 30/05, e por deliberação de câmara, datada de 22/08/2018, 
podem ainda candidatar -se indivíduos detentores de relação jurídica de 
emprego público a termo resolutivo certo ou incerto, bem como sem 
vínculo de emprego público, os quais, não obstante possam vir a obter 
melhores resultados nos métodos de seleção, só poderão ocupar os postos 
de trabalho caso os mesmos não sejam preenchidos por candidatos deten-
tores de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
com prioridade legal para o pessoal em situação de requalificação, como 
refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da referida Lei.

7.2 — Impedimentos de admissão — Não podem ser admitidos candi-
datos 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 desta Câmara Muni-
cipal, idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita 
o procedimento, de acordo com a alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06/04.

7.3 — Os requisitos gerais de admissão serão os previstos no ar-
tigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06:

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 inibido do exercício de funções públicas ou não interdito 

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

exercício das funções;
e) Cumprimento das leis da vacinação obrigatória.

7.4 — Requisitos especiais de admissão — Escolaridade obrigatória:
Nos termos do n.º 1 do artigo 12.º e n.º 1 do artigo 13.º ambos do 

Decreto -Lei n.º 538/79, de 31/12, é exigida a 4.ª classe do ensino pri-
mário para os nascidos até 31/12/1966, e para os nascidos a partir de 
01/01/1967, inclusive, o 6.º ano de escolaridade;

Nos termos dos artigos 6.º e 66.º da Lei n.º 46/86, de 14/10 (Lei de Ba-
ses do Sistema de Ensino), é exigido o 9.º ano de escolaridade para os ma-
triculados no 1.º ano do ensino básico a partir do ano letivo de 1987/1988;

Com aplicação da Lei n.º 85/2009, de 27/08, é exigido o 12.º ano 
de escolaridade, ou nível de escolaridade inferior desde que tenham 
estado a frequentar estabelecimento de ensino até completarem 18 anos 
de idade, para os alunos que no ano letivo 2009/2010 se encontrassem 
matriculados do 1.º ao 7.º ano de escolaridade.

7.4.1 — Nos termos do artigo 34.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, 
é admitida a substituição do nível habilitacional por formação e, ou, 
experiência profissional, que por análise e deliberação do júri do pro-
cedimento concursal, seja considerada a necessária e suficiente para a 
substituição daquela habilitação.

7.5 — Os candidatos devem reunir os referidos requisitos até à data 
limite de apresentação das respetivas candidaturas.

8 — Formalização das candidaturas: mediante formulário tipo, datado 
e assinado, disponível em www.cm -moita.pt, o qual, bem como a docu-
mentação que o deve acompanhar, deverá ser entregue pessoalmente no 
Departamento de Administração e Recursos Humanos/Divisão de Recur-
sos Humanos, sita, na Praça da República, 2864 -007 Moita, ou remetido 
pelo correio para a mesma morada, com aviso de receção, expedido até ao 
termo do prazo fixado no n.º 1 do presente aviso, identificando o proce-
dimento concursal, através do número do aviso do Diário da República 
ou número do código de oferta na Bolsa de Emprego Público.

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

a) Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Currículo profissional detalhado, devidamente documentado e 

assinado;

c) Caso o candidato a detenha, declaração comprovativa da relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida devidamente atu-
alizada, emitida pelo serviço a que pertence, da qual conste a atividade 
que executa, antiguidade na carreira e categoria, posição remuneratória, 
e avaliação de desempenho obtida no último biénio.

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

8.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
8.4 — Os candidatos que se encontrem vinculados com contrato de 

trabalho em funções públicas no Município de Moita, ficam dispensados 
de apresentar os documentos comprovativos dos factos constantes do 
currículo, desde que refiram no formulário de candidatura que os mesmos 
se encontram no respetivo processo individual.

9 — Os métodos de seleção a utilizar, conforme o estipulado no ar-
tigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, conjugado com os art.os 6.º e 7.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06/04, são os seguintes:

9.1 — No recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou a 
executar a atribuição, competência ou atividade caraterizadoras do 
posto de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos 
em situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham de-
sempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, os métodos 
de seleção são os seguintes:

a) Avaliação Curricular — incide especialmente sobre as funções 
desempenhadas na categoria e no cumprimento ou execução da atri-
buição, competência ou atividade em causa e o nível de desempenho 
nelas alcançado;

b) Entrevista de Avaliação das Competências exigíveis ao exercício 
da função;

c) Entrevista Profissional de Seleção;
d) Exame médico.

9.1.1 — Os métodos referidos na alínea a) e b) do número anterior 
podem ser afastados pelos candidatos através de declaração escrita, 
aplicando -se -lhes, nesse caso, os métodos previstos para os restantes 
candidatos (prova de conhecimentos e avaliação psicológica).

9.2 — Para os restantes candidatos:
a) Prova de Conhecimentos — destinada a avaliar as competências 

técnicas necessárias ao exercício da função;
b) Avaliação Psicológica — destinada a avaliar as restantes compe-

tências exigíveis ao exercício da função;
c) Entrevista Profissional de Seleção;
d) Exame médico.

9.3 — A Prova de Conhecimentos (PC) é destinada a avaliar se e 
em que medida os candidatos dispõem de competências necessárias 
ao exercício da função. Visa avaliar os conhecimentos profissionais e 
as competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício da 
função, designadamente, a perceção e compreensão da tarefa, quali-
dade de realização, celeridade na execução e grau de conhecimentos 
demonstrados.

A prova de conhecimentos, que será valorada numa escala de 0 a 
20 valores, considerados até às centésimas, terá a natureza prática e 
realização individual, tendo lugar no Centro Intermunicipal de Recolha 
de Animais Errantes do Barreiro e Moita, localizado na Quinta das 
Rebelas, Parque Industrial de Palhais, União de Freguesias do Barreiro, 
com duração máxima de 30 minutos e consistirá em:

Captura de um canídeo solto utilizando o equipamento específico 
para o efeito;

Higienização completa (recolha de dejetos, lavagem e desinfeção) de 
uma jaula ocupada com canídeos, seguida da colocação de alimentação 
e água em recipientes próprios.

9.4 — A Avaliação Psicológica(AP) é destinada a avaliar se, e em que 
medida, os candidatos dispõem das restantes competências exigíveis 
ao exercício da função. Visa avaliar através de técnicas de natureza 
psicológica, aptidões, características de personalidade e competências 
comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico de adap-
tação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência 
o perfil de competências previamente definido.

A Avaliação Psicológica é realizada e valorizada nos termos do ar-
tigo 10.º e do n.º 3 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

9.5 — A Avaliação Curricular (AC) incide especialmente sobre as fun-
ções que têm desempenhado na categoria e no cumprimento ou execução 
da atribuição, competência ou atividade e o nível de desempenho neles 
alcançados. Serão considerados e ponderados os seguintes elementos 
de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar: a habilitação 
literária devidamente certificada; a formação profissional; a experiência 
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profissional e a avaliação de desempenho dos últimos períodos avaliados, 
no que respeita a funções exercidas na mesma área profissional.

A Avaliação Curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores com 
valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através da 
média aritmética ponderada das classificações dos elementos a avaliar, 
de acordo com a seguinte fórmula:

AC = (1 × HL) + (1 × FP) + (3 × EP) + (1 × AD)

 6

em que:
HL = Habilitação Literária
FP = Formação Profissional
EP = Experiência Profissional
AD = Avaliação do Desempenho

A HL será valorada da seguinte forma:
Com escolaridade obrigatória — 19 valores
Com outra habilitação literária superior — 20 valores

A FP considerando -se as áreas de formação e aperfeiçoamento pro-
fissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias 
ao exercício da função, será valorada da seguinte forma:

Cursos ou ações com duração mínima de 8 dias e até 1 mês: 2 valores
Cursos ou ações com duração superior a 1 mês e até 3 meses: 4 valores
Cursos ou ações com duração superior a 3 meses: 6 valores

Em caso algum este fator poderá exceder 20 valores.
A EP com incidência na execução de atividades inerentes ao posto 

de trabalho e grau de complexidade das mesmas, será valorada da se-
guinte forma:

Por cada mês completo de exercício efetivo de funções que se insiram 
na área da atividade para que o presente procedimento foi aberto: 1 valor;

Por cada mês completo de exercício efetivo de funções que não 
se insiram na área da atividade para que o presente procedimento foi 
aberto: 0,5 valor.

Em caso algum este fator poderá exceder 20 valores.
A AD para efeitos do presente procedimento e do cálculo da avaliação 

curricular será expressa numa escala de 0 a 20 valores e de acordo com 
uma das seguintes fórmulas:

Para os candidatos cuja avaliação de desempenho tenha sido classi-
ficada numa escala de 1 a 5 pontos:

AD = MAD × 20
 5

em que:
AD = Avaliação do desempenho a incluir na fórmula de cálculo da 

avaliação curricular
MAD = Média das duas últimas avaliações de desempenho obtida 

pelos candidatos

Para os candidatos cuja avaliação de desempenho tenha sido classi-
ficada numa escala de 1 a 10 pontos:

AD = MAD × 20

 
10

em que:
AD = Avaliação do desempenho a incluir na fórmula de cálculo da 

avaliação curricular
MAD = Média das duas últimas avaliações de desempenho obtida 

pelos candidatos

Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º da referida Portaria são atribuídos 
8 valores (AD = 8) aos candidatos que por razões que não lhe sejam 
imputáveis, não possuam avaliação do desempenho relativo ao período 
a considerar.

9.6 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa ob-
ter através de uma relação interpessoal, informações sobre comporta-
mentos profissionais diretamente relacionados com as competências 
consideradas para o exercício da função, devendo permitir uma análise 
estruturada da experiência, qualificações e motivações profissionais, 
através de descrições comportamentais ocorridas em situações reais e 
vivenciadas pelo candidato.

Este método é realizado e avaliado nos termos dos nos 3 a 5 do ar-
tigo 12.º e do n.º 5 do artigo 18.º da Portaria.

9.7 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar, de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos com-
portamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o 
entrevistador e o entrevistado, como a capacidade de comunicação e 
de relacionamento interpessoal.

Este método é avaliado nos termos do n.º 6 do artigo 18.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01.

9.8 — O exame médico visa avaliar as condições de saúde física e 
psíquica dos candidatos exigidos para o exercício das atividades inerentes 
aos postos de trabalho a ocupar através das menções classificativas de 
Apto e Não Apto e terá carácter eliminatório.

9.9 — A Classificação Final (CF) será efetuada numa escala de 0 a 
20 valores e de acordo com as seguintes fórmulas:

A) Para os candidatos referidos em 9.1:

CF = (0,30 × AC) + (0,40 × EAC) + (0,30 × EPS)

em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

B) Para os candidatos referidos em 9.2:

CF = (0,45 × PC) + (0,25 × AP) + (0,30 × EPS)

em que:
CF = Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
AP = Avaliação Psicológica
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

9.10 — Em situação de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

9.11 — Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das 
fases que comportem têm caráter eliminatório, pelo que serão excluídos 
os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 em cada um 
dos métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o método de seleção 
seguinte.

9.12 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção será equivalente à desistência do procedimento 
concursal.

10 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, são 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas, conforme prevê a 
alínea t), do n.º 3, do artigo 19.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

11 — De acordo com o n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, 
os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas 
nas alíneas do n.º 3 do mesmo artigo, para realização da audiência dos 
interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

12 — Os candidatos admitidos serão convocados através de notifi-
cação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos 
termos do artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04 e por uma das formas 
previstas no n.º 3 do artigo 30.º da mesma Portaria.

13 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público nas instalações do edifício dos Paços do 
Município e disponibilizada na sua página eletrónica (www.cm -moita.pt), 
nos termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

14 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos após homo-
logação, será afixada no edifício dos Paços do Município e publicitada 
na página eletrónica do Município, sendo ainda publicado um aviso na 
2.ª série do Diário da República com informação da sua publicitação 
naqueles espaços. Os candidatos serão notificados através da forma 
prevista no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

15 — Composição do júri do procedimento concursal:
Presidente: Diretora do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, 

Maria João da Marta Alves Perdiz
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Vogais efetivos: Chefe da Divisão de Salubridade e Ambiente, Eduarda 
Maria Alves Gomes (substituta da Presidente) e o Chefe do Serviço de 
Limpeza, Mário António Louro Cortes Rosário;

Vogais suplentes: Técnica Superior — Engenharia Florestal, Helena 
Maria Pires Serrano Nabais e Coordenadora Técnica, Rosa Maria Cabaço 
Mendes de Matos

16 — De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 03/02, o candidato com deficiência igual ou superior a 60 % tem 
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal. Os candidatos devem para tal declarar no 
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau 
de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação 
imediata do documento comprovativo.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do mesmo diploma legal, 
competirá ao júri verificar a capacidade dos candidatos com deficiência 
exercerem a função de acordo com o respetivo conteúdo funcional 
descrito para o posto de trabalho a ocupar.

17 — Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/06, o recrutamento efetua -se pela ordem decrescente da ordena-
ção final dos candidatos colocados em situação de requalificação e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos de acordo com o n.º 7.1 do 
presente aviso.

18 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

19 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15/05/2014, devidamente homologada 
pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local em 15/07/2014, 
“As autarquias locais não têm de consultar a Direção -Geral da Quali-
ficação dos Trabalhadores em Funções Públicas(INA)no âmbito do 
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de re-
qualificação.”, razão pela qual esta Autarquia não fez a referida consulta.

17 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel 
Marques Garcia.

311919023 

 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Aviso n.º 386/2019
Para os devidos e legais efeitos torna -se público que foram concedidas 

licenças sem remuneração ao abrigo do n.º 1 dos artigos, 280.º e 281.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aos trabalhadores a seguir indicados:

Por despacho de 7 de agosto de 2018 ao fiscal municipal, João Pedro 
Meireles Martins com início a 9 de agosto de 2018 a 4 de agosto de 2019.

Por despacho de 7 de agosto de 2018 ao assistente operacional António 
Jorge Pires Teixeira, com início a 10/08/2018 a 08/08/2019.

Por despacho de 8 de agosto de 2018 à assistente operacional Maria 
Clara Vilela Barroso, com início a 8/08/2018 a 03/08/2019.

Por despacho de 30/11/2018 ao assistente operacional Fernando Jorge 
Gomes de Castro, com início a 18/12/2018 a 16/12/2019.

14 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Humberto da 
Costa Cerqueira.

311915598 

 MUNICÍPIO DE MONFORTE

Aviso n.º 387/2019

Procedimento concursal de caráter urgente para constituição da 
relação jurídica de emprego público em regime de contrato em 
funções públicas por tempo indeterminado no âmbito de Pro-
grama de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
Gonçalo Nuno Ribeiro Brandão Amanso Pataca Lagem, Presidente da 

Câmara Municipal, no uso da competência que me confere a alínea a) 
do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos 
termos do n.º 2 do art.º. 36.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, homologo as Lis-
tas Unitárias de Ordenação Final em 4 de novembro de 2018, datadas 

de 09 e 11 de outubro do ano em curso, dos candidatos João Manuel 
Mimoso Trindade e Ricardo Filipe Duro Carrilho, na carreira/categoria 
de Técnico Superior na área de Engenharia Civil;

Da candidata Ana Filipa Barradas Junceiro, na carreira/categoria de 
Técnica Superior na área de Arqueologia;

Do candidato Vítor Bruno de Elvas Carreiras, na carreira/categoria 
de Técnico Superior na área de Educação Física e Desporto;

Da candidata Sónia da Conceição Franco, na carreira/categoria de 
Técnica Superior;

Da candidata Sara Cristina Remédio Gomes, na carreira/categoria de 
Técnica Superior na área de Serviço Social;

Das candidatas Diana Isabel Aldeano Lista Marrucho e Maria Luísa 
Peixe Fonseca Rodrigues na carreira/categoria de Assistente Técnico 
na área Administrativa.

Aprovados nos procedimentos concursal, publicitado na Bolsa de 
Emprego Público, com os códigos OE201809/0341, OE201809/0342, 
OE201809/0344, OE201809/0347, OE201809/0348, OE201809/0350 
em 13 de setembro de 2018.

Os Contratos de Trabalho por Tempo Indeterminado tiveram início 
em 7 de novembro e 3 de dezembro de 2018.

4 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Gonçalo Nuno 
Lagem.

311893696 

 MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Edital n.º 40/2019
Hortênsia dos Anjos Chegado Menino, Presidente da Câmara Muni-

cipal de Montemor -o -Novo.
Faz saber que, dando cumprimento ao disposto na alínea d) do n.º 1 

do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, por deliberação 
tomada em reunião ordinária realizada em 14/11/2018, e sessão da 
Assembleia Municipal efetuada em 30/11/2018, foi aprovada Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem a vigorar no ano de 2019, a qual 
será de 0,25 %.

Para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O presente edital encontra -se igualmente disponível na página oficial 
do Município em http://www.cm -montemornovo.pt

E eu, Anabela Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e 
Financeira, o subscrevi.

17 de dezembro de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal, 
Hortênsia dos Anjos Chegado Menino.

311920254 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 388/2019
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, torna -se público de que a lista de ordenação final homologada, 
referente ao procedimento concursal comum para preenchimento de seis 
postos de trabalho de Assistente Operacional (Gestão de Refeições), a 
que se refere o aviso publicado no dia 30/07/2018, na Bolsa de Emprego 
Público, com o Código de Oferta OE201807/0729. (Regularização 
extraordinária de vínculos precários), se encontra disponibilizada no 
sítio www.cm -moura.pt e afixada no átrio de entrada do edifício do 
Município de Moura.

17 de dezembro de 2018. — O Chefe da Divisão de Gestão Adminis-
trativa e Recursos Humanos, Joaquim Cadeirinhas.

311920984 

 Aviso n.º 389/2019
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público de que a lista de ordenação final homologada, referente 
ao procedimento concursal comum para preenchimento de três postos 
de trabalho de Assistente Operacional (Jardinagem), a que se refere o 
aviso publicado no dia 30/07/2018, na Bolsa de Emprego Público, com o 
Código de Oferta OE201807/0730. Regularização extraordinária de vín-
culos precários, se encontra disponibilizada no sítio www.cm -moura.pt 
e afixada no átrio de entrada do edifício do Município de Moura.

18 de dezembro de 2018. — O Chefe da Divisão de Gestão Adminis-
trativa e Recursos Humanos, Joaquim Cadeirinhas.

311921201 


