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Pontos Coeficiente

6.2 — Tempo de residência no concelho da área 
de influência:
Menos de um ano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 –
De um a cinco anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
Mais de cinco anos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1

(a) Considera -se falta de habitação:
Ações de despejo comprovado.
Barraca ou simular.

Considera -se construção abarracada:
Construção mesmo em alvenaria, desde que em simultâneo não tenha pelo menos três 

das condições de higiene da habitação: Esgoto; água; retrete; banheira ou chuveiro; eletri-
cidade.

(b) De valor igual a 1/12 do rendimento anual do agregado familiar.
(c) Sem prejuízo das situações especiais a considerar nos termos da definição de «agre-

gado familiar».

 310421649 

 MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso n.º 4169/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho de 

21.03.2017, no uso das competências previstas na alínea a) do n.º 2, 
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do 
disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 25.º da atual redação da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto e na sequência da publicação na 2.ª série do 
Diário da República n.º 57, de 21 de março de 2017 do Regulamento de 
Organização dos Serviços do Município de Montemor -o -Velho, deter-
minei que, por força da reorganização da unidade orgânica e entrada em 
vigor do novo Regulamento de Organização dos Serviços, cessassem as 
comissões de serviços dos cargos dirigentes a seguir elencados:

Isabel de Jesus Maurício Quinteiro — Cargo de direção intermédia 
de 2.º grau — Chefe da Divisão de Obras e Equipamentos Municipais;

Maria da Graça Correia Batista Pinto — Cargo de direção intermédia 
de 2.º grau — Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Territorial.

22 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Emílio 
Augusto Ferreira Torrão, Dr.

310380703 

 Aviso n.º 4170/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho de 

21.03.2017, nos termos do artigo 27.º da atual redação da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, nomeei em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenador Municipal de Proteção Civil (CMPC), o Técnico Superior 
do Município Hélder António Simões Araújo.

Esta nomeação em regime de substituição terá a duração de 90 dias, 
com efeitos a 22 de março de 2017, salvo se estiver em curso procedi-
mento tendente à nomeação de novo titular, podendo ainda cessar nos 
termos previstos no n.º 4 do referido artigo 27.º, ou seja, por decisão da 
entidade competente ou a pedido do substituto.

22 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Emílio 
Augusto Ferreira Torrão, Dr.

310380858 

 Aviso n.º 4171/2017
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meus despachos de 

21.03.2017, nos termos do artigo 27.º da atual redação da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, nomeei em regime de substituição, para os cargos de 
direção intermédia de 2.º grau a seguir elencados, as técnicas superiores:

Chefe da Divisão de Ambiente e Obras Municipais — Isabel de Jesus 
Maurício Quinteiro;

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Territorial — Maria da 
Graça Correia Batista Pinto.

Estas nomeações em regime de substituição terão a duração de 90 dias, 
com efeitos a 22 de março de 2017, salvo se estiver em curso procedi-
mento tendente à nomeação de novo titular, podendo ainda cessar nos 

termos previstos no n.º 4 do referido artigo 27.º, ou seja, por decisão da 
entidade competente ou a pedido do substituto.

22 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Emílio 
Augusto Ferreira Torrão, Dr.

310380785 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 4172/2017
Em cumprimento do disposto do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, e do disposto no artigo 99.º -A da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de ju-
nho, aditado pelo Orçamento do Estado do Ano de 2017 (Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro), torna -se público que, na sequência da deliberação 
de concordância da Câmara Municipal, tomada na sua reunião ordinária 
realizada de 8 de março de 2017, por meu despacho de 10 de março, 
foi determinada a consolidação da mobilidade intercarreiras/interca-
tegorias dos trabalhadores a seguir descritos e nos seguintes termos:

Joaquim Machado Mendes, da carreira e categoria de assistente ope-
racional para a categoria de encarregado operacional da carreira de 
assistente operacional, na 1.ª posição remuneratória, nível 8, a que cor-
responde 837,60€;

José Francisco Figueira Moita, da carreira e categoria de assistente 
operacional para a categoria de encarregado operacional da carreira 
de assistente operacional, na 1.ª posição remuneratória, nível 8, a que 
corresponde 837,60€;

Orlando do Carmo Mendes Fialho, da carreira e categoria de assis-
tente técnico para a categoria de encarregado operacional da carreira 
de assistente operacional, na 1.ª posição remuneratória, nível 8, a que 
corresponde 837,60€;

Paulo Manuel Piçarra Limpo, da carreira e categoria de assistente 
operacional para a categoria de encarregado operacional da carreira 
de assistente operacional, na 1.ª posição remuneratória, nível 8, a que 
corresponde 837,60€.

As consolidações produzem efeitos a partir do dia 10 de março de 2017.
Mais se torna público que foram celebrados com os referidos traba-

lhadores os respetivos contratos de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

21 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, San-
tiago Macias.

310380371 

 MUNICÍPIO DE OLEIROS

Aviso n.º 4173/2017
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
torna -se pública a lista nominativa dos trabalhadores do Município de 
Oleiros cuja relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-
nado cessou definitivamente durante o ano de 2016:

Adelino Dias; Assistente Operacional; aposentação a 01 -01 -2016
José Antunes Maria; Assistente Operacional; aposentação a 01 -03 -2016
João Ribeiro Garcia; Assistente Operacional; aposentação a 01 -03 -2016
24 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Fernando Marques 

Jorge, Dr.
310385548 

 MUNICÍPIO DE OLHÃO

Aviso n.º 4174/2017

Abertura de procedimento concursal comum com vista ao recruta-
mento de trabalhadores, com ou sem vínculo de emprego público, 
para a ocupação de um posto de trabalho do mapa de pessoal, da 
carreira técnica superior, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo — área de arquite-
tura, especialização em urbanismo.
1 — Objeto do procedimento concursal
Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante 



Diário da República, 2.ª série — N.º 77 — 19 de abril de 2017  7499

designada por LTFP, artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na redação atual, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, e Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual 
redação, torna -se público que, de acordo com a proposta do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Olhão e a deliberação da Câmara Municipal de 
17 de agosto 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, excecional ao abrigo do disposto no 
n.º 4 do artigo 30 da LTFP, com vista ao preenchimento de um (1) posto 
de trabalho da carreira de técnico superior, a afetar ao Divisão de Gestão 
Urbanística e Ambiente, Licenciatura em Arquitetura, na área de espe-
cialização em Urbanismo, previsto no mapa de pessoal do Município, 
para recrutamento de um trabalhador com ou sem vínculo de emprego 
público com vista à constituição de relação jurídica de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, com termo 
resolutivo certo, para fazer face ao aumento de atividade do órgão nos 
termos do previsto na alínea h) do n.º 1 do artigo 57 da LTFP.

Para cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, o 
recrutamento inicia -se de entre trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, 
tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que devem 
presidir à atividade municipal e, no caso de impossibilidade de ocupação 
do posto de trabalho por aplicação do atrás disposto, proceder -se -á ao 
recrutamento de trabalhador com relação jurídica de emprego por tempo 
determinado ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida.

Na sequência do acordo celebrado entre o Governo e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em 8 de julho de 2014, 
as autarquias locais não estão sujeitas à obrigação de consulta prévia à 
Direção -Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(INA), nos termos do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de nov., regu-
lamentada pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fev., pelo que o Município 
não efetuou a consulta.

Não foi efetuada consulta prévia à Entidade Centralizadora para a 
Constituição de Reserva de Recrutamento (ECCRC) uma vez que não 
foi aberto procedimento concursal para a constituição de reservas de 
recrutamento e, até à sua publicitação, conforme instruções da Direção 
Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), fica dispensada 
a obrigatoriedade dessa consulta.

2 — Local de trabalho e validade do procedimento
O local de trabalho é a área do Município de Olhão, com sede no 

Largo Sebastião Martins Mestre, em Olhão, podendo no entanto ser 
executado trabalho fora do Município sempre que ocorra alguma situ-
ação que assim o exija.

O concurso é válido para o posto de trabalho objeto do concurso, 
sem prejuízo da constituição de reservas de recrutamento nos termos 
estabelecidos na legislação vigente.

3 — Identificação, conteúdo funcional e caracterização do posto de 
trabalho

A caracterização do posto de trabalho e seu conteúdo funcional con-
siste no exercício das funções constantes do anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, às quais corresponde 
o grau 3 de complexidade funcional na categoria de técnico superior.

Nos termos do artigo 81.º da LTFP, a descrição do conteúdo funcional 
não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções não expressamente 
mencionadas, que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as 
quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que 
não impliquem desvalorização profissional. A sua caracterização espe-
cífica é a constante do mapa de pessoal do Município de Olhão.

4 — Duração do contrato
O contrato de trabalho a celebrar, a termo resolutivo certo, terá a dura-

ção de um ano, com possibilidade de renovação por igual período, até ao 
máximo de três anos, se essa intenção for expressamente comunicada, por 
escrito, ao trabalhador até 30 dias antes do fim do prazo contratual.

5 — Posição remuneratória de referência
É oferecida, referencialmente, a 2.ª posição remuneratória, que cor-

responde ao nível remuneratório 15 da carreira/ categoria de Técnico 
Superior.

6 — Requisitos de admissão
Os candidatos devem reunir os requisitos, gerais e outros que se 

seguem:
6.1 — Requisitos gerais
Constituem requisitos gerais os previstos no artigo 17.º da LTFP, a 

saber:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção internacional ou por 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 de 
funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

6.2 — Requisitos especiais (habilitações académicas)
Constituem requisitos especiais os exigíveis para ingresso na carreira 

de Técnico Superior, termos em que os candidatos deverão ser detentores 
de nível habilitacional de grau de complexidade funcional 3 — Licen-
ciatura, in casu licenciatura em Arquitetura, área de especialização em 
Urbanismo, sem prejuízo de grau académico superior, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP.

6.3 — Requisitos especiais
Os candidatos deverão ser detentores de inscrição válida, sob pena 

de não admissão, na Ordem dos Arquitetos.
6.4 — Candidatos não admitidos
Não podem ser admitidos candidatos cumulativamente integrados na 

carreira, titulares da categoria e que executem a atividade caracterizadora 
do posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento, 
e que não se encontrando em mobilidade geral, exerçam funções no 
próprio órgão ou serviço.

7 — Formalização de candidaturas
A apresentação das candidaturas deve ser efetuada mediante reque-

rimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, devidamente 
assinado pelo candidato.

7.1 — Apresentação
Só é admissível a apresentação de candidatura em suporte papel, 

formalizada mediante preenchimento do formulário tipo, aprovado 
pelo Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, do Ministro de Estado 
e das Finanças (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 
8 de maio de 2009), disponível na página eletrónica do Município de 
Olhão em www.cm -olhao.pt, sob pena de exclusão liminar do presente 
procedimento concursal, sinalizando a referência a que concorre.

A apresentação da candidatura pode ser efetuada, até ao termo do 
prazo fixado no presente aviso, da seguinte forma:

a) Diretamente na Secção de Recursos Humanos, no edifício sede 
do Município de Olhão, sito no Largo Sebastião Martins Mestre, 
8700 -349 Olhão, no horário de atendimento ao público entre as 09:00 
e às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas;

b) Através do envio, por correio registado com aviso de receção, para 
a morada indicada, em envelope fechado, com a seguinte referência: 
“Procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos 
de trabalho na Carreira de Técnico Superior — área de Arquitetura, 
especialização Urbanismo”.

7.2 — Documentação
O formulário de candidatura deve ser acompanhado dos seguintes 

documentos, sob pena de exclusão:
a) Cópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assinado 

pelo candidato;
c) Comprovativo das ações de formação frequentadas e relacionadas 

com a caracterização do posto de trabalho a ocupar;
d) Os candidatos com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, 

nos termos do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fev., de-
verão declarar, no formulário de admissão, sob compromisso de honra, 
o respetivo grau e tipo de deficiência, sendo desta forma dispensada a 
apresentação imediata de documento comprovativo da mesma;

e) Outros documentos que os candidatos considerem passíveis de 
influenciar a apreciação do seu mérito ou que constituam motivo de 
preferência legal, os quais só serão tidos em conta pelo júri se relevantes 
e devidamente comprovados.

7.3 — Candidatos com vínculo de emprego público
Os candidatos detentores de vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado devem ainda entregar os seguintes documentos:
a) Declaração emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato per-

tence, devidamente atualizada à data da abertura do presente procedi-
mento concursal, da qual conste a modalidade de vínculo constituído 
por tempo indeterminado, a categoria de que é titular, a posição remu-
neratória que ocupa nessa data, o tempo de execução das atividades 
inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade 
das mesmas, para efeitos do disposto no artigo 11.º, n.º 2, alínea c), da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual;

b) Do documento deverá ainda conter declaração do conteúdo funcio-
nal emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato pertence devidamente 
atualizada à data da abertura do presente procedimento concursal, da 
qual conste a atividade que se encontra a exercer, em conformidade com 
o estabelecido no respetivo mapa de pessoal aprovado;
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c) Os trabalhadores em exercício de funções no Município de Olhão 
ficam dispensados de apresentar a declaração e os demais documentos 
exigidos desde que expressamente declarem, no requerimento, que os 
mesmos se encontram arquivados no seu processo individual;

d) A avaliação de desempenho respeitante ao último período ava-
liativo, se for o caso, não superior a 3 anos, nos termos da alínea d) 
do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na 
redação atual.

7.4 — Especificidades
Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em caso de 

dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas decla-
rações.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a sua 
exclusão, sem prejuízo da sua punição nos termos legais.

8 — Métodos de seleção
8.1 — Regra geral
Nos termos dos n.os 1 e 4 do artigo 36.º da LTFP aos candidatos são 

aplicados os seguintes métodos de seleção, eliminatórios pela ordem 
enunciada:

a) A prova de conhecimentos (PC);
b) Avaliação psicológica (AP);

8.2 — Regra especial
Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 36 da LTFP, aos candidatos que 

cumpram ou executem as funções caracterizadoras do posto de trabalho 
ou se encontrem em situação de requalificação, caso não tenham exercido 
a opção pelos métodos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 8.1, são 
aplicados os seguintes métodos de seleção, eliminatórios pela ordem 
enunciada:

a) Avaliação curricular (AC);
b) Entrevista de avaliação de competências (EAC);

8.3 — Valoração dos métodos de seleção
Na valoração dos métodos de seleção referidos é utilizada a escala de 

0 a 20 valores, de acordo com a especificidade de cada método, sendo a 
classificação final obtida pela aplicação de uma das seguintes fórmulas, 
consoante a origem e ou opção do candidato:

Candidatos previstos em 8.1:
CF = 0,60PC+0,40AP

Candidatos referidos em 8.2:
CF = 0,50AC+0,50EAC

em que:
CF = Classificação Final
PC = Prova de conhecimentos
AP = Avaliação psicológica
AC = Avaliação curricular
EAC = Entrevista de avaliação de competências

8.4 — Prova de conhecimentos
A Prova de Conhecimentos (PC) visa avaliar os conhecimentos aca-

démicos e ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos, 
necessárias ao exercício das funções correspondentes à caracterização 
do posto de trabalho a ocupar. Por competências técnicas entende -se 
a capacidade para aplicar os conhecimentos a situações concretas e à 
resolução de problemas, no âmbito da atividade profissional.

A prova de conhecimentos assume forma escrita ou oral, é de reali-
zação individual, com possibilidade de consulta, não sendo permitida a 
utilização de equipamento informático. Tem a duração máxima de uma 
hora e trinta minutos e incide sobre os temas a que se refere a legislação 
a seguir identificada:

Lei n.º 75/2013, de 12 de set., que aprovou o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais;

Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de jan.,

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho;

Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 18/2008, de 29 de jan., na redação atual,

Regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, 
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro;

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual;

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, na redação atual;
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Olhão, na redação atual, 

publicitado na página eletrónica do Município;

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, publicitado na 
página eletrónica do Município;

Regulamentação Municipal de Ocupação do Espaço Público e Pu-
blicidade do Município de Olhão, publicitado na página eletrónica do 
Município;

Determinação dos elementos instrutórios dos procedimentos previstos 
no RJUE — Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril;

Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que re-
cebem público, via pública e edifícios habitacionais — Decreto -Lei 
n.º 163/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, 
de 9 de setembro;

Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve (PROT 
Algarve), Resolução de Ministros n.º 102/2007, publicado no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 149, de 3 -8 -2007 e Declaração de Retificação 
n.º 85 -C/2007;

Regulamento do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura 
(POOC) — Vila Real de Santo António, Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 103/2005, publicado no Diário da República 1.ª série -B, 
n.º 121, de 27 -6 -2005, com a alteração dada pela RCM n.º 65/2016 de 
19 -10 -2016;

Lei n.º 40/2015, de 1 de junho — regime jurídico que estabelece a 
qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elabo-
ração e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção 
de obra, que não esteja sujeita a legislação especial, e os deveres que 
lhes são aplicáveis;

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio — Lei de bases gerais da política 
pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo;

Regime Jurídico da RAN, Decreto -Lei n.º 73/2009, de 31/03, alterado 
e republicado pelo Decreto -Lei n.º 199/2015, de 16/09;

Regime Jurídico da REN, Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22/08, alterado 
e republicado pelo Decreto -Lei n.º 239/2012, de 2/11, com a alteração 
introduzida no artigo 20.º pelo Decreto -Lei n.º 96/2013, de 19/07;

Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria 
Formosa — Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2009.

Decreto -Lei n.º 53/2014, de 8 de abril — regime excecional e tempo-
rário aplicável à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção 
tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas 
de reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou 
predominantemente ao uso habitacional.

8.5 — Avaliação Psicológica
A Avaliação Psicológica (AP) visa avaliar, através de técnicas de 

natureza psicológica, as 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.

A Avaliação Psicológica é efetuada por entidade especializada, a 
contratualizar nos termos do artigo 10.º da citada Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na redação atual.

8.6 — Avaliação Curricular
A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos candida-

tos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.

A Avaliação Curricular é valorada numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas, sendo a classificação 
obtida através da média aritmética simples das classificações dos ele-
mentos a avaliar. Para tal, são consideradas e ponderados os elementos 
de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, a fixar pelo júri, 
sendo, obrigatoriamente, considerados os seguintes:

a) A habilitação académica;
b) A formação profissional, considerando -se as áreas de formação 

e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função;

c) A experiência profissional com incidência sobre a execução de 
atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade 
das mesmas;

d) A avaliação do desempenho, caso aplicável, relativa ao último 
período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou exe-
cutou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de 
trabalho a ocupar.

8.7 — Entrevista de Avaliação das Competências
A Entrevista de Avaliação das Competências (EAC) visa obter, atra-

vés de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 
profissionais diretamente relacionados com as competências conside-
radas essenciais para o exercício da função, com vista a permitir uma 
análise estruturada da experiência, qualificação e motivação profissional 
através de descrições comportamentais ocorridas em situações reais 
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e vivenciadas pelos candidatos, sendo realizada nos termos da citada 
Portaria n.º 83 -A/2009.

A Entrevista de Avaliação das Competências será avaliada segundo 
os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e In-
suficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

8.8 — Utilização faseada dos métodos de seleção
Por razões de celeridade, o dirigente máximo pode optar pela aplicação 

dos métodos de seleção de forma faseada, nos termos do artigo 8.º da 
citada Portaria n.º 83 -A/2009.

9 — Resultados obtidos na aplicação dos métodos de seleção
Os resultados obtidos em cada método de seleção, eliminatórios 

pela ordem atrás enunciada, são publicitados através de lista, ordenada 
alfabeticamente, a disponibilizar na página eletrónica do Município, 
em www.cm -olhao.pt.

Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados 
para a realização do método seguinte, por uma das formas previstas no 
n.º 3 do artigo 30.º da citada Portaria n.º 83 -A/2009.

Em situações de igualdade de valores obtidos, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da mesma Portaria.

10 — Candidatos aprovados e excluídos
Constituem motivos de exclusão dos candidatos, o incumprimento 

dos requisitos gerais e especiais mencionados no presente aviso, sem 
prejuízo dos demais legal ou regulamentarmente previstos.

Constituem ainda motivos de exclusão a não comparência dos can-
didatos a qualquer um dos métodos de seleção e a obtenção de uma 
valoração inferior a 9,5 valores em qualquer método de seleção aplicado, 
não sendo, neste caso, aplicado o método seguinte.

Os candidatos excluídos, de acordo com o n.º 1 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, são notificados por uma das formas previstas 
no n.º 3 do mesmo artº da Portaria para a realização de audiência de 
interessados.

11 — Homologação da lista de ordenação final
Após homologação, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 

é afixada em local visível e público das instalações do Município, 
disponibilizada na sua página eletrónica, sendo publicado um aviso 
na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua pu-
blicitação.

12 — Júri do procedimento concursal
12.1 — Competências
Compete, designadamente, ao Júri:
a) Dirigir todas as fases do procedimento concursal;
b) Fixar os parâmetros de avaliação e a ponderação de cada um dos 

métodos de seleção a utilizar;
c) Fixar a grelha classificativa e os sistemas de valoração dos métodos 

de seleção;
d) Exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de do-

cumentos comprovativos das suas declarações.

Das deliberações do Júri são lavradas atas, a facultar aos candidatos 
sempre que o solicitem.

12.2 — Composição
O júri é composto pelos seguintes membros:
Presidente do Júri: Mário Manuel Soares Alves, diretor de Departa-

mento de Obras Municipais e Gestão Urbanística (DOMGU);
Vogais efetivos: Ana Maria Canário Frade Trindade, Chefe da Divi-

são de Gestão Urbanística e Ambiente, que substituirá o presidente nas 
suas ausências e impedimentos, e Andreia Mónica Marques Santos, 
Técnica Superior;

Vogais suplentes: Ditza Maria Dias Reis e Lenea Miguel Pegado 
Andrade, Técnicas Superiores.

13 — Igualdade
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-

nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

14 — Legislação aplicável
O presente procedimento concursal rege -se pela legislação a seguir 

identificada e demais legislação aplicável ao setor público, sem prejuízo 
da legislação referida no ponto 8.4:

a) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual;

b) Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual;
c) Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de jan.;

d) Lei n.º 42/2016, de 28 de dez., que aprovou o orçamento de estado 
para 2017;

e) Lei n.º 75/2013, de 12 de set., que aprovou o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais;

Em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente aviso, 
aplicar -se -ão as normas constantes da legislação em vigor.

23 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Ventura Pina.

310388764 

 MUNICÍPIO DE PENACOVA

Edital (extrato) n.º 228/2017
Humberto José Baptista Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de 

Penacova, torna público, que em reunião de Câmara Municipal de 17 de 
março de 2017, se deliberou submeter a consulta pública os seguintes 
projetos de Regulamento, nos termos e para os efeitos do artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo:

Projeto de Regulamento do Cartão Jovem Municipal;
Projeto de Regulamento do Programa de Ocupação de Tempos Livres 

para Jovens do Município de Penacova;
Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de 

Penacova.

Nestes termos, durante o período de 30 dias, a contar da data de pu-
blicação do presente Edital, poderão todos os interessados consultar os 
referidos Projetos de Regulamento no Balcão Único de Atendimento, 
durante o horário de atendimentos (9:00 às 17:00 horas), ou no sítio da 
Câmara Municipal em www.cm -penacova.pt.

Podem ainda ser apresentadas observações ou sugestões por escrito, 
através de carta dirigida ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pena-
cova, para o endereço Largo Alberto Leitão, n.º 5, 3360 -341 Penacova, 
onde conste o nome, morada, número e data de validade do cartão de 
cidadão ou bilhete de identidade.

23 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Humberto 
Oliveira.

310380266 

 MUNICÍPIO DE PENELA

Aviso n.º 4175/2017

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Cumeeira

Luís Filipe da Silva Lourenço Matias, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Penela, torna público, nos termos do n.º 1 e 4 do artigo 13.º 
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, que 
a Assembleia Municipal de Penela deliberou, na sua sessão ordinária de 
14 de dezembro de 2015, sob proposta da Câmara Municipal de Penela, 
datada de 7 de dezembro de 2015, aprovar a Delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana da Cumeeira.

Mais se informa que os elementos que acompanham a Delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana da Cumeeira, identificados no n.º 2 do 
artigo 13.º do citado RJRU, poderão ser consultados no sítio da internet 
do Município de Penela (www.cm -penela.pt) e no Balcão Único de 
Atendimento.

13 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe da 
Silva Lourenço Matias.

310381887 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Edital n.º 229/2017
Luísa Vieira Magalhães Sousa Moniz, Vereadora da Câmara Mu-

nicipal de Ponta Delgada, nos termos do Decreto -Lei n.º 80/2015, 
de 14 maio, torna público que, a Câmara Municipal em reunião de 
4 de janeiro de 2016, aprovou por unanimidade, a delimitação da 
unidade de execução para dois terrenos com uma área total de 9520 
m2 (parcela 1 com 6640 m2 e parcela 2 com 2880 m2), com frente para 


