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14.5 — Na falta de apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos referidos nas alíneas a), b), c), d) do n.º 7.1 do presente aviso, 
devem os candidatos declarar no requerimento, sob compromisso de 
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram, 
relativamente a cada um dos requisitos, bem como aos demais fatos 
constantes na candidatura, sob pena de exclusão.

15 — Nos termos do Decreto  -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro 
e para efeitos de admissão ao procedimento concursal os candidatos 
com deficiência devem declarar, no requerimento de candidatura, sob 
compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo de 
deficiência.

16 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

16.1 — 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.

17 — Exclusão e notificação de candidatos: os candidatos excluídos 
serão notificados por ofício registado, conforme previsto na 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.

18 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notifi-
cação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos 
termos previstos no artigo 32.º, pela forma prevista na 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.

19 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de sele-
ção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afi-
xada em local visível e público nas instalações da Câmara Municipal da 
Covilhã e disponibilizada na sua página eletrónica (www.cm -covilha.pt).

20 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprova-
dos 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 do Procedimento Administrativo. 
A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada na 
2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e público, 
nas instalações da entidade empregadora pública e disponibilizada 
na sua página eletrónica.

21 — Posicionamento remuneratório: o posicionamento remunera-
tório do trabalhador recrutado, é objeto de negociação com a entidade 
empregadora pública, nos termos do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, na sua redação atual, conjugado com o artigo 38.º 
da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro.

22 — 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 da Covilhã (www.
cm -covilha.pt) e por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados 
da mesma data, num jornal de expansão nacional.

23 — 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.

21 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Vítor Manuel 
Pinheiro Pereira.
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 Aviso n.º 7314/2014

Procedimento concursal comum, para constituição de relação jurí-
dica de emprego em contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para preenchimento de dois postos de 
trabalho da carreira de técnico superior — Área de arquitetura 
do mapa de pessoal.

1 — Nos termos do disposto no 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, conjugado com os artigos 6.º e 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010 de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 
de dezembro, e 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012 e 66 -B/2012, 
ambas de 31 de dezembro, adaptada à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis n.os 3 -B/2010, de 
28 de abril, e 66/2012 de 31 de dezembro, torna -se público que, de acordo 
com o despacho do signatário de 17 de fevereiro de 2014, proferido, 

ao abrigo da competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seguimento da deliberação 
favorável tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada 
no dia 11 de dezembro de 2013, e da Assembleia Municipal da Covi-
lhã, tomada na sua sessão ordinária de 20 de dezembro de 2013, para 
cumprimento do disposto no artigo 66.º da Lei n.º 66 -B/2013, de 31 de 
dezembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 
dia seguinte ao da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário 
da República, procedimento concursal comum para preenchimento de 
dois postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal 
do município, aprovado para o ano 2013 e mantido no mapa em vigor, 
por recurso à constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, integrado na carreira geral de técnico superior, na categoria 
de técnico superior.

2 — Considerada a dispensa temporária da obrigatoriedade de consulta 
à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento 
(ECCRC), conforme extraído da FAQ da DGAEP, não foi efetuada a 
consulta prevista no artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de ja-
neiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

3 — Ao presente procedimento concursal serão aplicadas as regras 
constantes nos seguintes diplomas: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de feve-
reiro, alterada pelas Leis n.os 64  -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, e 55 -A/2010, de 31 de dezembro, adaptada à adminis-
tração autárquica pelo Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, alterada, pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, pelo 
Decreto -Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, pela Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 dezembro, e pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de feve-
reiro, Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de junho, e Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro, e Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro.

4 — Prazo de validade: o presente procedimento concursal é válido 
para o recrutamento e preenchimento dos postos de trabalho a concurso, 
sendo constituída uma reserva de recrutamento interna nos termos do 
n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, verifi-
cadas as condições referidas no n.º 1 do mesmo artigo.

5 — Local de trabalho: área territorial do Município da Covilhã.
6 — Funções a desempenhar: as correspondentes à caracterização 

funcional da carreira geral de técnico superior constantes no anexo à Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com grau de complexidade funcional 3 
e ainda as funções descritas nos artigos 16.º e 17.º do Regulamento Or-
gânico dos Serviços Municipais, nas áreas de intervenção dos arquitetos 
sem prejuízo de outras inerentes à categoria.

7 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal: o recru-
tamento inicia -se sempre entre trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, 
nos termos do n.º 4.º do artigo 6.º e das alíneas a), b) e c) do n.º 1 do 
artigo 52.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro. Tendo em conta o 
n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e de acordo 
com o estabelecido na Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de junho, por deliberação 
do órgão executivo de 11 de dezembro de 2013 e do órgão deliberativo 
de 20 de dezembro de 2013, em caso de impossibilidade de ocupação 
dos postos de trabalho, por aplicação atrás descrita, proceder -se -á ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de 
emprego previamente estabelecida conjugado com alínea g) do n.º 3 
do artigo 19 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação 
dada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.

Só podem ser admitidos ao procedimento concursal os indivíduos 
que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, 
satisfaçam os seguintes requisitos:

7.1 — Requisitos de admissão previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 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) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Nível habilitacional exigido: licenciatura em Arquitetura, sem 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação e, ou, 
experiência profissional.
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7.3 — Nos termos do n.º 1 do artigo 81.º do Regime do RCTFP, o 
candidato deve ser membro efetivo da Ordem dos Arquitectos.

7.4 — Experiência profissional mínima de dois anos no desempenho 
de funções em autarquias locais e demonstração de sólidos conhecimen-
tos em matéria de licenciamento em obras particulares.

8 — 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 ao posto de trabalho para 
cuja ocupação se publicita este procedimento concursal.

9 — Métodos de seleção, valorados nos termos do artigo 18.º da 
portaria:

9.1 — No caso de candidatos com relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica 
de emprego previamente estabelecida:

9.1.1 — Prova escrita de conhecimentos (PEC), com duração de 
90 minutos, de consulta, versando sobre a seguinte legislação: Regime 
Jurídico Autarquias Locais — Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
Lei n.º 169/99, de 18 setembro, na redação da Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de janeiro; Código do Procedimento Administrativo — Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, retificado pela Declaração de Retifica-
ção n.º 265/91, de 31 de dezembro, e pela Declaração de Retificação 
n.º 22 -A/92, de 29 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 
de janeiro, e pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de, 29 de janeiro — Estatuto 
Disciplinar — Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, alterada pelo Decreto-
-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril; regime de contrato de trabalho em fun-
ções públicas — Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterado pela Lei 
n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, Decreto -Lei n.º 124/2010, de 17 de novem-
bro, Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e Lei n.º 66/2012, de 31 de 
dezembro; regime de vínculos, carreiras e remunerações — Regimes 
de Vinculação, de Carreiras e de Remunerações dos Trabalhadores Que 
Exercem Funções Públicas — Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com 
as alterações introduzidas pelas Leis n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
e 3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, e 55 -A/2010, 
de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, de 31 de 
dezembro, 66 -B/2012, de 31 de dezembro, e Decreto -Lei n.º 47/2013, de 
5 de abril, adaptada à administração local pelo Decreto -Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e Lei 
n.º 66/2012, de 31 de dezembro; Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 26/2010, de 30 de março, pela Lei n.º 28/2010, de 2 de 
setembro, e pelo Decreto -Lei n.º 120/2013, de 21 de agosto; Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, 
de 20 de fevereiro; Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 15 de junho de 2010.

9.1.2 — Avaliação psicológica (AP) — a avaliação psicológica visa 
avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, caracterís-
ticas de personalidade e competências comportamentais dos candidatos 
e estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de 
trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de competências pre-
viamente definido.

9.1.3 — Entrevista profissional de seleção (EPS): a entrevista pro-
fissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a 
experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados du-
rante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e 
de relacionamento interpessoal.

9.2 — Para os trabalhadores que, cumulativamente, sejam titulares 
da categoria e se encontrem ou, tratando -se de candidatos colocados 
em situação de mobilidade especial, se tenham por ultimo encontrado, 
a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade referidas 
na categoria em análise, ao seu recrutamento aplicam -se os seguintes 
métodos de seleção:

9.2.1 — Avaliação curricular (AC) — visa analisar a qualificação 
dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profis-
sional, experiência profissional, relevância da mesma e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação do desempenho obtida.

9.2.2 — Entrevista de avaliação de competências (EAC) — a entre-
vista de avaliação de competências visa obter, através de uma relação 
interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais direta-
mente relacionados com as competências consideradas essenciais para 
o exercício da função. O método deve permitir uma análise estruturada 
da experiência, qualificações e motivações profissionais, através de 
descrições comportamentais ocorridas em situações reais e vivenciadas 
pelo candidato.

9.3 — Dada a urgência do procedimento, no caso de o número de 
candidatos admitidos ser superior a 50, não serão aplicados os métodos 
de seleção designados por avaliação psicológica, nos termos do n.º 4 do 
artigo 53.º da LVCR, conjugado com o n.º 2 do artigo 6.º da portaria.

10 — Os métodos de seleção têm caráter eliminatório, sendo excluídos 
do procedimento só candidatos que obtenham uma valoração inferior 
a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo, nesse caso, 
aplicado o método de seleção seguinte.

11 — Classificação final — a valoração final dos candidatos resultará 
da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas 
em cada método de seleção, expressa na escala de 0 a 20 valores, com 
arredondamento às centésimas, determinada através da aplicação da 
seguinte fórmula:

11.1 — Para os candidatos previstos no n.º 9.1:

CF = (60 % × PC) + (25 % × AP) + (15 % × EPS)

CF — classificação final do candidato;
PC — prova de conhecimentos;
AP — avaliação psicológica;
EPS — entrevista profissional de seleção.

11.1.1 — No caso de aplicação do previsto no n.º 9.3:

CF = (60 % × PC) + (40 % × EPS)

CF — classificação final do candidato;
PC — prova de conhecimentos;
EPS — entrevista profissional de seleção.

11.2 — Para os candidatos previstos no n.º 9.2:

CF = (30 % × AC) + (70 % × EAC)
CF — classificação final do candidato;
AC — avaliação curricular;
EAC — entrevista avaliação de competências.

12 — Composição do júri:
Presidente — arquiteto José Guerra Tavares, técnico superior.
1.º vogal efetivo — engenheira Isabel Matias, chefe de divisão, que 

substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.
2.º vogal efetivo — Dr. Júlio Costa, chefe de divisão.
1.º vogal suplente — Dr.ª Graça Robbins, diretora de departamento.
2.º vogal suplente — Dr.ª Sandra Praça, técnico superior — recursos 

humanos.

13 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 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, os candidatos têm acesso às 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, desde que as solicitem.

14 — Forma e prazo para apresentação das candidaturas:
14.1 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.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.

14.2 — Forma: as candidaturas deverão ser formalizadas em suporte 
de papel, em formulário próprio, aprovado pelo despacho n.º 11321/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio de 2009, 
disponível em www.cm -covilha.pt/camara/regul.e formularios/formu-
larios/recursos humanos, de preenchimento obrigatório sob pena de 
exclusão, e entregues pessoalmente no Serviço de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal da Covilhã ou remetidas através de correio registado 
com aviso de receção, para Câmara Municipal da Covilhã, Praça do 
Município, 6200 -151 Covilhã, contando a data do envio.

14.3 — Não é admitida a apresentação de candidaturas por via ele-
trónica.

14.4 — A apresentação da candidatura deverá ser sempre acompa-
nhada, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de identificação 

fiscal ou cartão de cidadão;
c) Curriculum vitae, datado e assinado, anexando os documentos com-

provativos das formações e experiência profissional nele mencionado, 
sob pena das mesmas não contarem para a valoração;

d) Declaração do serviço onde exerce funções públicas, com a in-
dicação da natureza do vínculo, da carreira, da categoria e respetiva 
descrição das funções desempenhadas e indicação da avaliação do 
desempenho quantitativa, obtida nos últimos dois anos, ou declaração 
de que o candidato não foi avaliado nesse período, para os candidatos 
que sejam detentores de relação jurídica de emprego público ou se 
encontrem colocados em situação de mobilidade especial;

e) Comprovativo de cumprimento das leis da vacinação obrigatória.



16150  Diário da República, 2.ª série — N.º 117 — 20 de junho de 2014 

14.5 — Na falta de apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos referidos nas alíneas a), b), c), d) do n.º 7.1 do presente aviso, 
devem os candidatos declarar no requerimento, sob compromisso de 
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram, 
relativamente a cada um dos requisitos, bem como aos demais fatos 
constantes na candidatura, sob pena de exclusão.

15 — Nos termos do Decreto  -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
e para efeitos de admissão ao procedimento concursal os candidatos 
com deficiência devem declarar, no requerimento de candidatura, sob 
compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo de 
deficiência.

16 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

16.1 — 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.

17 — Exclusão e notificação de candidatos: os candidatos excluídos 
serão notificados por ofício registado, conforme previsto na 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.

18 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notifi-
cação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos 
termos previstos no artigo 32.º, pela forma prevista na 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.

19 — 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 da Câmara Municipal 
da Covilhã e disponibilizada na sua página eletrónica (www.cm -covilha.
pt).

20 — 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 do Procedimento Administrativo. A lista unitária de 
ordenação final, após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da 
República, afixada em local visível e público, nas instalações da entidade 
empregadora pública e disponibilizada na sua página eletrónica.

21 — Posicionamento remuneratório: o posicionamento remunera-
tório do trabalhador recrutado é objeto de negociação com a entidade 
empregadora pública, nos termos do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, na sua redação atual, conjugado com o artigo 38.º 
da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro.

22 — 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 da Covilhã (www.
cm -covilha.pt) e por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados 
da mesma data, num jornal de expansão nacional.

23 — 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».

4 de junho de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Vítor Manuel 
Pinheiro Pereira.

307871202 

 Aviso n.º 7315/2014
Para os devidos efeitos torna -se publico que por meu despacho, de 

10 de março de 2014, Carlos Alberto Riscado dos Santos, cessou a 
comissão de serviço, no cargo de Chefe de Divisão de Obras, a seu pe-
dido, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
tendo regressado à carreira de técnico superior, engenheiro civil, com 
a 8.ª posição remuneratória e nível 39.

5 de junho de 2014. — O Vice -Presidente, Carlos do Carmo Martins.
307876647 

 Aviso n.º 7316/2014
Torna -se público que, no uso da competência conferida pelo n.º 4 do 

artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi nomeado para o 
gabinete de apoio à presidência, nos termos do n.º 4 do artigo 42.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Romeu Miguel Serra Afonso, no 
cargo de Adjunto, com efeitos em 1 de abril de 2014. Com esta nomeação 

fica simultaneamente exonerado do cargo de secretário do gabinete de 
apoio à vereação.

5 de junho de 2014. — O Presidente, Vítor Manuel Pinheiro Pereira.
307876841 

 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 7317/2014

Processo Disciplinar — Notificação de acusação
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 49.º do Estatuto Disciplinar 

dos trabalhadores que exercem funções públicas, aprovado pela Lei 
n.º 58/2008, de 9 de setembro, não tendo sido possível a notificação 
pessoal por ausência do arguido e tendo -se frustrado a notificação por 
carta registada com aviso de receção remetida para a sua morada, fica 
por este meio notificado António Manuel Esteves Gameiro, assistente 
operacional, afeto ao Agrupamento de Escolas D. Afonso III, com úl-
tima morada conhecida na Rua Dr. José Neves Júnior, lote 13, 9.º Dto., 
8000 -332 Faro, de que contra si foi deduzida acusação no âmbito do 
processo disciplinar comum que lhe foi instaurado por meu despacho, 
de 12/11/2013.

Mais fica notificado de que, nos termos do citado n.º 2 do artigo 49.º 
do Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas, 
dispõe de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República para, querendo, por si ou 
por advogado constituído, deduzir, por escrito, a defesa que entender, 
indicando rol de testemunhas, juntando documentos ou requerendo 
diligências que julgue necessárias, tudo nos termos dos artigos 49.º, 
n.º 1 e 51.º do Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que exercem fun-
ções públicas, podendo, no mesmo prazo, consultar o processo, que se 
encontra à guarda da instrutora, na Divisão de Gestão de Pessoas e da 
Qualidade do Município de Loulé, sita na Avenida José Costa Mealha, 
n.º 16,8100 -501 Loulé, durante as horas de expediente.

11 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Rogério da Concei-
ção Bacalhau Coelho.

307848467 

 MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 7318/2014

Abertura de procedimento concursal comum para contratação de 
dois assistentes operacionais (nadadores -salvadores), na moda-
lidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

1 — Nos termos do disposto nos artigos 6.º, 7.º e 50.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, doravante designada por LVCR, na 
sua atual redação, conjugado com o 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, e em conformidade com o artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, torna -se público que, na sequência 
da proposta da vereadora com competência delegada em matéria de 
gestão de recursos humanos, datada de 14 de abril de 2014, aprovada 
em deliberação do órgão executivo de 17 de abril de 2014 e pelo órgão 
deliberativo em 30 de abril de 2014, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário 
da República, 2.ª série, www.dre.pt, procedimento concursal comum para 
constituição de relações jurídicas de emprego público, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
mediante recrutamento excecional, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º 
da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do 
Estado para 2014, doravante designado por LOE 2014, tendo em vista 
o preenchimento de dois postos de trabalho (M/F), previstos e não ocu-
pados no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, na carreira geral de 
assistente operacional (nadador -salvador).

2 — Caracterização dos postos de trabalho: exercer funções em con-
cordância com as competências e atribuições constantes da estrutura 
orgânica dos serviços e do anexo à LVCR, referido no n.º 2 do artigo 49.º 
da mesma lei, às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional, 
de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas 
em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade va-
riáveis; execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico; 
responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta 




