
29842  Diário da República, 2.ª série — N.º 191 — 4 de outubro de 2016 

nicípio de Nelas que elabora um relatório a informar se estão reunidas 
as condições para atribuição do incentivo e a decisão final será tomada 
pela Câmara Municipal em sua reunião, sob proposta do Presidente da 
Câmara Municipal.

2 — Em caso de dúvida, os técnicos do Serviço de Ação Social podem 
efetuar diligências complementares tidas como adequadas a uma correta 
avaliação do pedido.

Artigo 8.º

Decisão e reclamação

1 — O requerente ou os requerentes serão notificados por escrito da 
decisão que recair sobre o pedido de atribuição do incentivo.

2 — Caso exista proposta de decisão no sentido do indeferimento do 
pedido, o requerente ou requerentes podem reclamar fundamentadamente 
da mesma no prazo de 10 dias úteis, contados da data de receção do 
ofício de notificação.

3 — As reclamações são dirigidas ao Presidente da Câmara Muni-
cipal de Nelas.

4 — A reavaliação do processo e resultado da reclamação será comu-
nicado ao requerente ou requerentes no prazo de 10 dias úteis.

Artigo 9.º

Montante e condições de utilização do incentivo

1 — Deferido o pedido de atribuição do incentivo, o montante a 
atribuir a cada criança será de 1.000,00€ (mil euros), revestindo as 
seguintes formas:

a) Reembolso de despesas até ao valor de 250,00€ (duzentos e cin-
quenta euros) durante o primeiro ano de vida da criança ou primeiro 
ano da adoção, efetuadas em qualquer local, mediante apresentação de 
documento(s) comprovativo(s) da realização da despesa em bens e/ou 
serviços considerados indispensáveis ao desenvolvimento da criança, 
nomeadamente frequência de creche ou similar, consultas médicas, me-
dicamentos, artigos de higiene, puericultura, mobiliário, equipamento, 
alimentação, vestuário e calçado.

b) Reembolso de despesas até ao valor de 750,00€ (setecentos e 
cinquenta euros), durante o primeiro ano de vida da criança ou pri-
meiro ano da adoção, efetuadas em estabelecimentos comerciais na 
área do Município de Nelas, mediante apresentação de documento(s) 
comprovativo(s) da realização da despesa em bens e/ou serviços consi-
derados indispensáveis ao desenvolvimento da criança, nomeadamente 
frequência de creche ou similar, consultas médicas, medicamentos, 
artigos de higiene, puericultura, mobiliário, equipamento, alimentação, 
vestuário e calçado.

2 — Perante a apresentação de despesas referentes a bens e/ou serviços 
que suscitem dúvidas quanto à elegibilidade, compete ao Presidente da 
Câmara decidir sobre o seu enquadramento.

Artigo 10.º

Pagamento do incentivo

1 — Após a notificação da decisão de aprovação da candidatura, o(s) 
requerente(s) deverá(ão) apresentar mensalmente os documentos com-
provativos da realização das despesas (fatura/recibo, recibo ou venda a 
dinheiro) devidamente discriminadas e não devendo estas incluir outras 
despesas do agregado familiar, sendo que nas mesmas deverá ser inscrito 
o Número de Identificação Fiscal da criança.

2 — Se o montante da despesa for inferior ao limite fixado nas 
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 9.º, só será atribuído o incentivo cor-
respondente ao valor dos documentos apresentados, podendo, poste-
riormente, apresentar novos documentos comprovativos até atingir o 
montante total.

3 — Os documentos comprovativos da realização das despesas men-
cionadas no número anterior podem respeitar a compras efetuadas nos 
3 (três) meses anteriores ao nascimento da criança, devendo estes ser 
apresentados até a criança perfazer 3 (três) meses, sendo que as restan-
tes despesas poderão ser apresentadas até a criança perfazer 12 (doze) 
meses, inclusive, sendo os mesmos pressupostos aplicáveis à adoção 
com as devidas adaptações.

4 — Os documentos referidos nos n.os 2 e 3 deverão ser entregues no 
Serviço de Ação Social do Município de Nelas.

5 — A compensação das despesas realizadas será liquidada pelo Mu-
nicípio no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a sua apresentação.

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 11.º
Cessação do direito ao apoio

1 — Constituem causas de cessação imediata da atribuição dos apoios 
previstos no presente regulamento:

a) A prestação, pelo beneficiário, de falsas declarações no processo 
de candidatura;

b) A alteração da residência para fora do Concelho nos 12 meses 
seguintes à data de nascimento.

2 — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1, 12 (doze) meses 
após o nascimento da criança, o Município notifica o(s) requerente(s) 
para apresentar(em) uma declaração da Junta de Freguesia que ateste a 
residência do(s) requerente(s) e da criança na área do Município.

3 — No caso de verificação dos factos referidos no n.º 1 do pre-
sente artigo, o Município de Nelas reserva -se o direito de exigir do 
beneficiário ou daquele a cargo de quem se encontre, a restituição 
dos benefícios já pagos, bem como de adotar os procedimentos legais 
julgados adequados.

Artigo 12.º
Desconhecimento ou incorreta interpretação do Regulamento
O desconhecimento ou incorreta interpretação do presente regula-

mento não poderão ser invocados para justificar o não cumprimento 
das suas disposições, nem isentam eventuais infratores das sanções que 
lhe sejam aplicáveis.

Artigo 13.º
Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do 
presente Regulamento serão objeto de deliberação da Câmara Muni-
cipal de Nelas.

Artigo 14.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

209893417 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 12140/2016
Para os devidos e legais efeitos, em conformidade com a alínea a) 

do n.º do artigo 49.º em conjugação com o artigo 46.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pelo anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho e do despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 19 
de setembro de 2016, torna -se público que foi concluído com sucesso o 
período experimental na sequência da celebração do contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de 
Assistente Técnico (Área Administrativa), com os trabalhadores Duarte 
Filipe Costa Martins e Marlene Fernanda Pereira Barbosa.

20 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel 
Gomes Ferreira, Dr.

309891424 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 12141/2016

Procedimento concursal comum para contratação em regime
de contrato de trabalho em funções públicas

por tempo indeterminado — 1 técnico superior — Arquiteto

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alte-
rada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por 
despacho do Exm.º Senhor Presidente da Câmara, de 19 de setembro, no 
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uso de competências em matéria de superintendência na gestão e direção 
do pessoal ao serviço do município, conferida pela alínea a) do n.º 2 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em 
cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, de 9 de setembro de 
2016, se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
concursal comum para contratação em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, de 1 técnico superior, 
com vista ao preenchimento dos postos de trabalho correspondentes à 
carreira e categoria de: Técnico Superior — Arquiteto — 1 posto de 
trabalho.

2 — Consultada a entidade centralizada para constituição das reser-
vas de recrutamento (INA) foi  -nos transmitido que, «Para efeitos do 
estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, declara  -se que conforme consulta efetuada à Direção -Geral 
da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas — INA, não 
existem, em reserva de recrutamento, candidatos com os perfis adequa-
dos, porquanto não foi ainda realizado qualquer procedimento concursal 
para constituição de reservas de recrutamento», pelo que, encontra -se 
aberto procedimento concursal comum para contratação por tempo in-
determinado, com vista ao preenchimento do seguinte posto de trabalho: 
1 Técnico Superior — Arquiteto.

3 — Validade do procedimento concursal: o procedimento é válido 
para os postos de trabalho indicados e para os efeitos do disposto no 
n.º 2 do artigo 40.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.

4 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 4, do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), anexo da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento é aberto a trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 
determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida.

5 — Local de trabalho: As funções serão exercidas na área do muni-
cípio de Ponte de Lima.

6 — Caracterização do posto de trabalho, em conformidade com o 
estabelecido no mapa de pessoal aprovado, na carreira e categoria de 
Técnico Superior — Arquitetura, e com o descrito no anexo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 88.º do Anexo a que se refere o artigo 2.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de Junho, onde desenvolve funções de: conceção e 
projeção de conjuntos urbanos, edificações, obras públicas e objetos, 
prestando a devida assistência técnica e orientação no decurso da respe-
tiva execução; elaboração de informações relativas a processos na área da 
respetiva especialidade, incluindo o planeamento urbanístico, bem como 
sobre a qualidade e adequação de projetos para licenciamento de obras 
de construção civil ou de outras operações urbanísticas; colaboração na 
organização de processos de candidatura a financiamentos comunitá-
rios, da administração central ou outros; colaboração na definição das 
propostas de estratégia, de metodologia e de desenvolvimento para as 
intervenções urbanísticas e arquitetónicas; coordenação e fiscalização 
na execução de obras. Articula as suas atividades com outros profissio-
nais, nomeadamente nas áreas do planeamento do território, arquitetura 
paisagista, reabilitação social e urbana e engenharia.

7 — Requisitos gerais de admissão: os previstos no artigo 17.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), anexo da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho:

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.

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 aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

9 — Requisitos especiais: nível habilitacional exigido e área de for-
mação académica ou profissional: licenciatura em Arquitetura, conforme 
caracterização no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por for-
mação ou experiência profissional, e inscrição na Ordem dos Arquitetos.

10 — Requisitos legais especialmente previstos para a titularidade 
da categoria: apenas poderá ser candidato ao procedimento quem seja 
titular do nível habilitacional e esteja inscrito na Ordem dos Arquitetos.

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

12 — Prazo e forma de apresentação da candidatura: as candidaturas 
serão apresentadas no prazo de 10 dias úteis contados da data da publi-
cação no Diário da República, em suporte de papel, designadamente 
através do preenchimento integral de formulário tipo, de utilização 
obrigatória, sob pena de exclusão (vide Despacho n.º 11321/2009, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, 8 de maio de 2009), conforme 
artigo 27.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e 
disponível na página da Internet da entidade que promove o concurso.

13 — Deve ser apresentado um formulário e respetiva documenta-
ção, para cada concurso a que o candidato se candidata, sob pena de 
exclusão.

14 — A candidatura deverá ser apresentada em suporte de papel, 
através de correio registado, com aviso de receção, para o endereço 
postal da Câmara Municipal de Ponte de Lima e acompanhada, sob pena 
de exclusão, dos seguintes documentos: fotocópias, de certificado das 
habilitações literárias; bilhete de identidade/Cartão de Cidadão (atuali-
zados); número de identificação fiscal e curriculum vitæ e declaração 
atualizada emitida pelo serviço público a que se encontra vinculado, 
em que conste a natureza da relação jurídica de emprego público, a 
carreira/categoria em que se encontra inserido, posição remuneratória 
que detém à presente data, atividade que executa e órgão ou serviço 
onde exerce funções, as menções de desempenho obtidas nos últimos 
três anos e descrição do posto de trabalho que atualmente ocupa. Os 
trabalhadores do Município de Ponte de Lima não precisam de apresentar 
a declaração emitida pelo serviço público.

15 — As candidaturas formalizadas devem ser numeradas sequencial-
mente na sua totalidade e rubricadas todas as páginas que não estejam 
assinadas.

16 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
17 — O requerimento de admissão deve ser acompanhado, sob pena 

de exclusão, dos seguintes documentos:
a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de admissão 

a concurso referidos no presente aviso;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias, mediante 

fotocópia simples e legível do certificado autêntico ou autenticado, 
donde conste a média final do curso, e da inscrição na respetiva ordem 
dos arquitetos;

c) Fotocópia bilhete de identidade válido ou do cartão de cidadão;
d) Fotocópia do número de identificação fiscal;
e) Documento comprovativo da relação jurídica de emprego público, 

com descrição das funções efetivamente exercidas, avaliação de desem-
penho dos últimos 3 anos, com a referência de avaliação quantitativa e 
indicação da remuneração auferida;

f) Curriculum vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente assi-
nado, onde conste designadamente as ações de formação, congressos ou 
afins, estágios e experiência profissional, devidamente comprovados por 
fotocópias simples e legíveis de documentos autênticos ou autenticados, 
sob pena dos mesmos não serem considerados.

18 — São motivos de exclusão, sem prejuízo de outros legalmente 
previstos, a apresentação da candidatura fora de prazo, a falta de apre-
sentação do formulário tipo ou a sua não assinatura, a falta de entrega 
de algum dos documentos referidos no presente aviso.

19 — No caso de candidatos com deficiência, devem declarar no 
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau 
de incapacidade e tipo de deficiência, e anexar fotocópia de atestado 
médico de incapacidade, passado pela Administração Regional de Saúde, 
para os candidatos portadores de deficiência igual ou superior a 60 %.

20 — Local e endereço postal onde deve ser apresentada a candi-
datura: as candidaturas deverão ser enviadas pelo correio, sob registo, 
para a seguinte morada: Câmara Municipal de Ponte de Lima, Secção 
de Recursos Humanos, da Divisão Administrativa e Financeira, Praça 
da República, 4990 -062 Ponte de Lima.

21 — Métodos de Seleção — Os Métodos de Seleção a utilizar serão:
a) Prova de conhecimentos, destinada a avaliar se, e em que medida, 

os candidatos dispõem das competências profissionais e as competências 
técnicas necessárias ao exercício da função. A prova de conhecimentos 
gerais e específicos, de realização individual, numa única fase, será 
de natureza teórica e sob a forma escrita, com a duração máxima de 
120 minutos, visando avaliar o nível de conhecimentos académicos 
e profissionais, bem como as competências técnicas dos candidatos, 
sobre matérias constantes do respetivo programa do concurso, sendo a 
sua classificação expressa na escala de 0 a 20 valores, considerando  -se 
a valoração até às centésimas.

Prova de conhecimentos:
1) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro;
2) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho);
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3) Legislação SIADAP Sistema Integrado da Avaliação do Desempe-
nho na Administração Pública: Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31/12, pela 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, e pela Lei n.º 66 -B/2012, Decreto Regu-
lamentar 18/2009, de 4 de setembro)

4) Regulamento Geral das Edificações Urbanas — Decreto -Lei 
n.º 38382, de 7 de agosto de 1951, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n.º 38 888, de 29 de agosto de 1952, pelos Decretos -Leis 
n.os 44 258, de 31 de março de 1962, 45 027, de 13 de maio de 1963, 
650/75, de 18 de novembro, 43/82, de 8 de fevereiro, 463/85, de 4 de 
novembro, 64/90, de 21 de fevereiro, 61/93, de 3 de março, 409/98, de 
23 de dezembro, 410/98, de 23 de dezembro, 414/98, de 31 de dezembro, 
e 555/99, de 16 de dezembro, pelas Leis n.os 13/2000, de 20 de julho, 
e 30 -A/2000, de 20 de dezembro, e pelos Decretos -Leis n.os 177/2001, 
de 4 de junho, 290/2007, de 17 de agosto, 50/2008, de 19 de março, 
220/2008, de 12 de novembro, e 26/2010, de 30 de março;

5) Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, Decreto -Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, e suas alterações;

6) Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, Decreto-
-Lei n.º 80/15, de 14 de maio;

7) Instrumentos de Gestão do Território em vigor na área do Concelho 
de Ponte de Lima.

Nota. — É permitida a consulta da legislação simples, não anotada, 
na prova de conhecimentos.

b) Avaliação psicológica destinada a avaliar se, através de técnicas de 
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e com-
petências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico 
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como 
referência o perfil de competências previamente definido;

c) Entrevista Profissional de Seleção — Visa avaliar de uma forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamen-
tais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

22 — Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem 
enunciada e será excluído o candidato que obtenha uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo apli-
cado o método ou fase seguinte. A ordenação final dos candidatos que 
completem o procedimento será efetuada numa escala de 0 a 20 valores 
e resultará da ponderação da seguinte fórmula:

OF = PC (40 %) + AP (30 %) + EPS (30 %)

em que:
OF — Ordenação Final;
PC — Prova de Conhecimentos;
AP — Avaliação Psicológica;
EPS — Entrevista Profissional de Seleção (método complementar).

23 — Por razões de celeridade, uma vez que o recrutamento é urgente, 
será faseada a utilização dos métodos de seleção, da seguinte forma: 
aplicação do segundo método de seleção (Avaliação Psicológica), e do 
terceiro método de seleção (Entrevista Profissional de Seleção), apenas 
a parte dos candidatos aprovados no método anterior, a convocar por 
tranches sucessivas de candidatos, por ordem decrescente de classifi-
cação, respeitando a prioridade legal até à satisfação das necessidades 
dos serviços.

24 — Composição do Júri:
Presidente — Presidente: Arq.º António da Costa Nogueira, Técnico 

Superior na Câmara Municipal de Vila Verde.
Vogais efetivos: Eng.º Nuno Laboreiro Meira de Amorim, Chefe de 

Divisão de Serviços Urbanos e Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira.

O 1.º vogal efetivo substituirá o Presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

25 — O Júri pode socorrer  -se de outros elementos/entidades para a 
realização de alguns dos métodos de seleção que dada a sua especifi-
cidade assim o exijam.

26 — Atas do Júri: das atas do Júri 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, que são 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

27 — Notificações e forma de publicitação da lista unitária de orde-
nação final dos candidatos: as notificações e publicitação dos resultados 
obtidos em cada método de seleção intercalar são efetuadas de acordo 
com o n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na 
sua atual redação, e através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 

em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Ponte 
de Lima e disponibilizada na sua página eletrónica.

A lista de ordenação final dos candidatos é unitária, artigos 33.º e 
34.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

28 — Em situações de igualdade de valoração, serão aplicados os 
critérios definidos no artigo 35.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
na sua atual redação, subsistindo a igualdade, a preferência de valora-
ção será feita pela seguinte ordem: candidato com avaliação superior 
no primeiro método de seleção; candidato com avaliação superior no 
segundo método de seleção.

29 — Posicionamento remuneratório: De acordo com o estabelecido 
no artigo 38.º da LTFP e artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de de-
zembro (Orçamento deoEstado para 2015), de acordo com o disposto 
no artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016, LOE para 2016.

30 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização dos 
métodos de seleção, por notificação, nos termos previstos no artigo 32.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, e por uma das formas pre-
vistas no n.º 3 do artigo 30.º da mesma Portaria, na sua atual redação.

A notificação indicará o dia, hora e local de realização dos métodos 
de seleção.

31 — Ao abrigo do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua atual redação, à lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados, bem como às exclusões do procedimento ocor-
ridas na sequência da aplicação de cada um dos métodos de seleção é 
aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1 e 3 do 
artigo 30.º e nos n.os 1 a 5 do artigo 31.º Assim, os candidatos excluídos 
serão notificados para a realização de audiência dos interessados nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo.

32 — As funções correspondentes aos postos de trabalho a prover 
serão desempenhadas na área do Município de Ponte de Lima, podendo, 
no entanto, ser executados trabalhos fora da área do Município, sempre 
que ocorram situações que assim o exijam.

33 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
34 — Aos candidatos com deficiência é  -lhes garantido o direito 

estipulado no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
conforme o número de postos de trabalho a preencher nos diferentes 
concursos. O candidato com deficiência tem preferência em igualdade 
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

Os candidatos com deficiência devem declarar no requerimento de 
admissão, sob compromisso de honra, o grau de incapacidade, o tipo 
de deficiência e ainda os meios de comunicação/expressão a utilizar no 
processo de seleção.

Em conformidade com o artigo 6.º do mesmo diploma legal, os can-
didatos com deficiência devem declarar, no requerimento de admissão, 
o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência devendo ainda 
mencionar todos os elementos necessários ao disposto no artigo 7.º do 
mesmo decreto -lei.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do referido diploma 
legal, competirá ao Júri verificar a capacidade de os candidatos com 
deficiência exercerem a função, de acordo com os descritivos funcionais 
constantes no presente aviso.

35 — Nos termos do disposto no n.º 1 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, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 
Pública (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, 
a partir da data da publicação no Diário da República, na página eletró-
nica do Município de Ponte de Lima e por extrato, no prazo máximo de 
3 dias úteis contado da mesma data, num jornal de expansão nacional.

36 — 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.

20 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Manuel Alves Mendes, Eng.º
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Nos termos e para efeitos legais torna-se público que, por deliberação 
da Câmara Municipal da Praia da Vitória de 15 de março de 2016 e da 
Assembleia Municipal da Praia da Vitória de 9 de setembro de 2016, 


