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programação das atividades da Junta de Freguesia, de acordo com o 
Decreto -Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro.

Artigo 11.º
Reajustamento de Funções

1 — As atribuições dos diversos serviços da presente estrutura orgâ-
nica poderão ser alteradas por deliberação da Junta de Freguesia, sempre 
que as razões de economia e eficácia se justifiquem, e ainda proceder à 
afetação ou reafectação do pessoal do respetivo mapa.

2 — A Junta de Freguesia poderá por deliberação proceder à criação 
de subunidades orgânicas, de acordo com as disposições legais e após 
aprovação pela Assembleia de Freguesia.

Artigo 12.º
Regulamentos Internos

Para além das competências e atribuições atrás enumeradas, a Junta 
de Freguesia poderá elaborar Regulamentos Internos de cada serviço que 
pormenorizarão as respetivas tarefas e responsabilidade de cada um.

Artigo 13.º
Organigrama dos Serviços

O organigrama que representa a estrutura dos serviços da Junta de 
Freguesia de Lordelo, consta em anexo a este Regulamento.

Artigo 14.º
Mapa de Pessoal

O mapa de pessoal da Freguesia de Lordelo é o aprovado.
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Artigo 15.º
Lacunas e Omissões

As lacunas e omissões deste Regulamento serão resolvidas, nos termos 
gerais de direito, pelo Presidente da Junta de Freguesia.

Artigo 16.º
Normas Revogatórias

Com a publicação o presente Regulamento fica revogado a estrutura 
e organização dos serviços da Junta anteriormente existente.

Aprovado pela Junta de Freguesia em 01 /04/2015
Aprovado pela Assembleia de Freguesia em 25 /05/2015
1 de abril de 2015. — O Presidente da Freguesia, Nuno Fernando 

Lamas Serra. 

PARTE J1

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Aviso n.º 14234/2015
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da Reitora 

da Universidade de Évora de 17/10/2015, se encontra aberto pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República e na Bolsa de Emprego Público, o procedimento 
concursal com vista ao preenchimento do cargo de direção intermédia 
de 1.º grau, para o cargo de Diretor dos Serviços Técnicos, do mapa 
de pessoal da Universidade de Évora, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação 
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

1 — Área de atuação: direção dos Serviços Técnicos, nos domínios 
da programação, construção e fiscalização de obras, da manutenção, 
conservação e reparação das instalações e equipamento, da manutenção 
e orientação das oficinas gerais e da elaboração de pequenos projetos de 
obras, conforme previsto no artigo 78.º dos Estatutos da Universidade 
de Évora, publicados pelo despacho normativo n.º 10/2014 (2.ª série), 
de 5 de agosto e no Regulamento dos Serviços Técnicos publicados pelo 
Despacho n.º 12640/2013 (2.ª série), de 3 de outubro.

2 — Requisitos legais: os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro.

3 — Perfil pretendido:
a) Licenciatura pré -bolonha ou mestre em Eng.ª Civil, Eng.ª Mecânica 

ou Arquitetura;
b) Visão estratégica, autonomia e capacidade de decisão, em alinha-

mento com a estratégia da instituição;
c) Capacidade de liderança, de dinamização e motivação de equipas;
d) Experiência profissional relevante em Reabilitação de Edifícios no 

caso da formação de base ser em Eng.ª Civil ou Arquitetura e, Aqueci-
mento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) no caso da formação de 
base ser em Eng.ª Mecânica;

e) Formação académica relevante, designadamente doutoramento, 
na área do cargo a prover.

4 — Remuneração — a remuneração e demais regalias a auferir são 
as vigentes para o pessoal dirigente da função pública.

5 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis contados do dia seguinte 
à publicação do presente aviso no Diário da República e na Bolsa de 
Emprego Público.

6 — Local de trabalho: Serviços Técnicos, sito na Rua Dr. Joaquim 
Henrique da Fonseca, 7000 -890 Évora.

7 — Métodos de seleção: avaliação curricular e entrevista pública.
8 — Forma de provimento: nomeação, em regime de comissão de 

serviço, pelo período de três anos, eventualmente renovável por iguais 
períodos de tempo, nos termos do n.º 8 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro.

9 — Formalização das candidaturas: os candidatos deverão formalizar 
as suas candidaturas, no prazo estabelecido para o efeito, mediante re-
querimento dirigido à Presidente do Júri, Apartado 94, 7002 -554 Évora, 
entregue pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos ou enviado 
pelo correio, até ao termo do prazo fixado e acompanhado dos seguintes 
documentos:

a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia dos certificados de formação profissional;
c) Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado;
d) Declaração emitida pelo serviço a que se encontra vinculado, 

comprovativa da modalidade da relação jurídica de emprego público, 
bem como da carreira/categoria/cargo de que seja titular, posição e nível 
remuneratório, tempo de serviço prestado nesta e na função pública e 
avaliação de desempenho obtida nos últimos três anos;

e) Outros elementos facultativos, que considere pertinentes, para 
apreciação do mérito dos candidatos.

10 — Composição do júri:

Presidente — Ausenda de Cáceres Balbino, Vice -Reitora da Univer-
sidade de Évora.
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Vogais efetivos:
Rui Manuel Mourato Pires Mendes, Vice -Presidente da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, que substituirá 
a presidente do júri nas suas faltas e impedimentos;

Maria Cesaltina Charréu Frade Semedo Louro, Administradora da 
Universidade de Évora.

Vogais suplentes:
Joaquim José Santos Lopes Godinho, Diretor dos Serviços de Infor-

mática da Universidade de Évora.
Ana Cristina Gonçalves Coelho Centeno, Diretora de Serviços de 

Supervisão Geral dos Serviços de Ação Social da Universidade de 
Évora.

11 — 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.

12 — O presente aviso será publicado na bolsa de emprego público em 
jornal de expansão nacional (por extrato), conforme refere o artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações constantes da Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

19/11/2015. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade Louro.
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PARTE J3

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público

Acordo coletivo de trabalho n.º 224/2015

Acordo Coletivo de Empregador Público celebrado entre a Junta 
de Freguesia do Sado e o STAL — Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas 
Públicas, Concessionárias e Afins.

CAPÍTULO I

Âmbito e Vigência

Cláusula 1.ª

Âmbito de aplicação

1 — O presente acordo coletivo de entidade empregadora pública, 
adiante designado por ACEEP, obriga por um lado, a Junta de Fre-
guesia do Sado, adiante designada por Entidade Empregadora Pública 
(EEP) e por outro, a totalidade dos trabalhadores da EEP filiados no 
STAL — Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 
Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins no 
momento do início do processo negocial, bem como os que se venham 
a filiar neste sindicato durante o período de vigência do presente 
ACEEP.

2 — O presente ACEEP é celebrado ao abrigo do disposto no ar-
tigo 343.º n.º 2 do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
adiante designado por RCTFP, aplica -se no âmbito territorial abrangido 
pela EEP, constituindo um todo orgânico e vinculando, reciprocamente, 
as partes outorgantes ao seu cumprimento integral.

3 — Para efeitos da alínea g) do artigo 350.º do RCTFP serão abran-
gidos pelo presente ACEEP, cerca de 60 (sessenta) trabalhadores.

Cláusula 2.ª

Vigência, denúncia e revisão

1 — O presente ACEEP entra em vigor cinco dias após a sua pu-
blicação e terá uma vigência de 2 anos, renovando -se por iguais pe-
ríodos.

2 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 363.º e seguintes do RCTFP, 
havendo lugar a denúncia, total ou parcial, as matérias objeto da mesma, 
ou o ACEEP denunciado, consoante o caso, mantém -se em vigor até 
serem substituídas.

CAPÍTULO II

Organização do Tempo de Trabalho

Cláusula 3.ª
Período normal de trabalho

1 — O período normal de trabalho não poderá exceder as trinta e 
cinco horas em cada semana, nem as sete horas diárias.

2 — Sem prejuízo do disposto noutras disposições deste ACEEP ou 
no RCTFP, o período normal de trabalho diário será interrompido por 
um intervalo para refeição ou descanso não inferior a uma nem superior 
a duas horas, não podendo os trabalhadores prestar mais de cinco horas 
seguidas de trabalho.

3 — Os dias de descanso semanal são dois, e serão gozados em dias 
completos e sucessivos, nos termos seguintes:

a) Sábado e Domingo; ou
b) Domingo e Segunda -feira; ou
c) Sexta -feira e Sábado;
d) Outros, necessariamente consecutivos, em situações de contratos 

a tempo parcial cuja duração do horário semanal não seja superior a 
25 horas.

4 — Nos casos das alíneas a) e b) do número anterior, o dia de des-
canso semanal obrigatório é o Domingo, sendo que no caso da alínea c) 
o descanso obrigatório é o Sábado.

5 — Para os trabalhadores da área administrativa que na sua atividade 
não tenham relação direta com o público, os dias de descanso semanal 
serão o Sábado e o Domingo.

6 — Quando o trabalhador estiver organizado por turnos rotativos, os 
horários de trabalho serão escalonados para que cada trabalhador tenha 
dois dias de descanso por cada cinco dias de trabalho.

7 — Os trabalhadores que efetuem trabalho aos fins -de -semana têm 
direito a gozar como dias de descanso semanal, pelo menos, um fim -de-
-semana completo em cada mês de trabalho efetivo.

8 — Os trabalhadores que efetuem trabalho ao Domingo, têm direito 
a gozar como dia de descanso semanal obrigatório, um Domingo de 
descanso por cada dois Domingos de trabalho efetivo.

Cláusula 4.ª
Horário de trabalho

1 — Entende -se por horário de trabalho a determinação das horas do 
início e do termo do período de trabalho diário normal, bem como dos 
intervalos de descanso diários.

2 — Compete à EEP estabelecer os horários de trabalho aplicáveis 
a cada um dos seus serviços e respetivos trabalhadores, por intermédio 
de negociação direta com a organização sindical.

3 — Excetua -se do disposto no número anterior a alteração do horário 
de trabalho cuja duração não exceda uma semana, não podendo a EEP 
recorrer a este regime mais de três vezes por ano, desde que seja regis-
tada em livro próprio e sujeita a parecer prévio da comissão sindical, 
salvo casos excecionais e devidamente fundamentados em que não seja 


