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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 — Feita a consulta prévia à Entidade Centralizada para a Cons-
tituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), prevista no n.º 1 do 
artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, foi declarado por 
esta entidade relativamente a estes postos de trabalho, o seguinte: “Não 
tendo, ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para constitui-
ção de reservas de recrutamento, declara -se a inexistência, em reserva 
de recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado”.

21 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente 
homologada pelo Senhor Secretário de Estado da administração Local, 
em 15 de julho de 2014. “As autarquias locais não têm de consultar a 
Direção -Geral da qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalha-
dores em situação de requalificação”.

22 — Para os efeitos do disposto no artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro e em cumprimento da alínea t) do n.º 1 
do artigo 90.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, não está constituída 
junto da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), a 
Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA), 
conforme comunicação desta entidade.

29 de janeiro de 2019. — O Vereador, Carlos Alberto Bule Martins 
Alves.

312020929 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 2687/2019
Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, torna pú-

blico que, ao abrigo do n.º 2 do ponto XXI da deliberação da Câmara 
Municipal de Sintra tomada em 30 de outubro de 2017 sobre a Proposta 
n.º 824 -P/2017, de 25 de outubro de 2017, é submetido a consulta pú-
blica, o Projeto de Regulamento Municipal do Uso de Fogo e Limpeza 
de Terrenos, nos termos do artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
durante o prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente 
Aviso em 2.ª série do Diário da República, estando o texto disponível 
mediante afixação Edital nos locais de estilo e no sítio eletrónico oficial 
do município www.cm -sintra.pt.

Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de consulta 
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, conforme 
disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, endereçadas ao Presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, entregues no Gabinete de Apoio ao Munícipe, Largo Dr. Virgílio 
Horta, 2710 Sintra, através do fax 219238551, ou ainda através do e -mail 
municipe@cm -sintra.pt.

Em todas as comunicações deve ser indicado o procedimento a que 
mesma se reporta, sob pena de rejeição liminar.

23 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Basílio Horta.
312019966 

 FREGUESIA DE AMORA

Aviso n.º 2688/2019

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

e nomeação do júri do período experimental
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência do 
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho 
da carreira e categoria de Assistente Operacional, para a constituição 
de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo 
Aviso n.º 6541/2018, no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 16 
de maio, e pela Declaração de Retificação n.º 401/2018, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 101, de 25 de maio, Referência A, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
João Jorge dos Santos Ferreira Jardim, com início a 23 de janeiro de 
2019, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória 

e 1.º nível remuneratório da tabela remuneratória única para a carreira 
e categoria de Assistente Operacional.

O período experimental será avaliado pelo seguinte júri:
Presidente: Manuel Ferreira Araújo, Presidente da Junta de Freguesia;
1.º Vogal Efetivo: Maria Helena Arraiolos Quinta, Secretária, que 

substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: Nuno Jesus Cordeiro Martins, Encarregado Ope-

racional;
1.º Vogal Suplente: Rui António Vilhena da Silva, Assistente Ope-

racional;
2.º Vogal Suplente: Manuel Leonardo Lavado Ricardo, Assistente 

Operacional.

O período experimental inicia -se a 23 de janeiro de 2019 com a dura-
ção de 90 dias e será avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:

CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF)

sendo que:
CF — Classificação final;
ER — Elementos recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de formação frequentadas.
29 de janeiro de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de 

Amora, Manuel Araújo.
312020361 

 FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE

Aviso n.º 2689/2019

Abertura de um procedimento concursal comum para o preenchi-
mento de 1 (um) posto de trabalho para a categoria de técnico 
superior da carreira geral de técnico superior (Arquiteto) na 
modalidade de vínculo de emprego público a termo resolutivo 
incerto.
1 — Nos termos do artigo 33.º, 34.º, números 2, 3, 4 e 6 do artigo 36.º, 

37.º e 38.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e na sequência da 
deliberação da Junta de Freguesia de 23 de janeiro de 2019, torna -se 
público que se encontra aberto pelo período de 10 dias úteis, a contar 
da data de publicação do presente aviso no Diário da República, o pro-
cedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego 
público, para o preenchimento de 1 posto de trabalho para a categoria de 
Técnico Superior na modalidade de vínculo de emprego público a termo 
resolutivo incerto, conforme mapa de pessoal da Junta de Freguesia de 
Campo de Ourique.

2 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção 
Geral das Autarquias Locais, homologada pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15/07/2014. “As Autarquias Locais 
não têm de consultar a Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhado-
res em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de 
recrutamento de Trabalhadores em situação de requalificação”.

3 — 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 — Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os candidatos com deficiência, com 
um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, têm preferência em 
caso de igualdade na classificação, a qual prevalece sobre outra prefe-
rência legal. Os candidatos deficientes 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.

5 — Descrição sumária das atividades:
5.1 — Ref. A: Técnico Superior (Arquiteto):
5.1.1 — 1 (um) posto de trabalho: Executar, desenvolver e acompa-

nhar a execução de projetos de arquitetura e de intervenção no espaço 
público; Elaborar informações e pareceres de caráter técnico sobre 
empreitadas e ocupações de espaço público; Realizar planos e projetos 
de manutenção, requalificação e gestão do espaço público, bem como 
de gestão e conservação de equipamentos sociais, culturais, desportivos 
e escolares e suas infraestruturas da Freguesia ou que a gestão lhe tenha 
sido delegada; Elaborar cadernos de encargos relativos à execução de 
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empreitadas no âmbito do espaço público; Proceder à gestão patrimonial 
respeitando as considerações técnicas, princípios e as regras contabi-
lísticas; Proceder à atualização do cadastro de bens de imobilizado e 
inventariação dos mesmos no sistema informático contabilístico; Gerir 
as operações de alienação, transferências, abates, permutas, valorizações, 
desvalorizações, gestão de bens móveis e imóveis; Gerir e coordenar 
equipas; Providenciar a inventariação anual do imobilizado, mantendo 
atualizadas as fichas de imobilizado dos bens móveis e imóveis; Gerir a 
aquisição de bens e serviços, gerindo os procedimentos de contratação de 
procedimentos aquisitivos na plataforma eletrónica de compras públicas; 
Executar todas as demais tarefas enquadradas no conteúdo funcional 
da carreira/categoria em questão e demais funções da carreira geral de 
Técnico Superior, tal como descritas no anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho;

6 — Perfil de competências pretendido:
a) Realização e Orientação para Resultados;
b) Orientação para o Serviço Público;
c) Relacionamento Interpessoal;
d) Responsabilidade e Compromisso com o Serviço;
e) Planeamento e organização;
f) Iniciativa e autonomia;
g) Tolerância à pressão e contrariedades.

7 — Nos termos dos números 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, caso a lista de ordenação final, devi-
damente homologada, contenha um número de candidatos aprovados 
superior ao dos postos de trabalho a ocupar, é constituída uma reserva 
de recrutamento interna que será utilizada sempre que, no prazo má-
ximo de 18 meses contados da data de homologação da referida lista 
de ordenação final, haja necessidade de ocupação de idênticos postos 
de trabalho.

8 — O local de trabalho para todas as referências situa  -se na circuns-
crição geográfica da Freguesia de Campo de Ourique.

9 — De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º da LTFP, o posicionamento 
do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria 
é objeto de negociação com o empregador público, a qual terá lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal.

9.1 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º da LTFP, os candidatos 
com vínculo de emprego público informam prévia e obrigatoriamente 
o empregador público do posto de trabalho que ocupam e da posição 
remuneratória correspondente à remuneração que auferem.

9.2 — Nos termos do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, a 
posição remuneratória de referência é a 1.ª posição remuneratória da 
respetiva categoria.

10 — Requisitos de admissão: Só podem ser admitidos ao proce-
dimento concursal os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado 
para a apresentação das candidaturas, satisfaçam os seguintes re-
quisitos:

10.1 — Requisitos previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, que consistem em:

10.1.1 — Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 
Constituição, por convenção internacional ou por lei especial;

10.1.2 — 18 anos de idade completos;
10.1.3 — Não inibição do exercício de funções públicas ou não inter-

dição para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
10.1.4 — Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
10.1.5 — Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
10.2 — Nível habilitacional: Licenciatura na área a concurso ou equi-

valente ou Licenciatura em qualquer área, complementada por curso de 
especialização na área a concurso, ou Licenciatura complementada com 
parte curricular de Mestrado na área a concurso ou equivalente.

11 — Área de Recrutamento: Podem candidatar -se ao procedimento 
concursal indivíduos com e sem vínculo de emprego público previa-
mente constituído.

12 — Métodos de Seleção:
12.1 — Nos termos do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

e, bem assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º e 7.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, que estabelecem métodos de 
seleção obrigatórios, fixam -se os seguintes métodos de seleção para o 
presente procedimento: Prova de Conhecimentos, Avaliação Psicológica, 
Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção.

12.1.1 — A Prova de Conhecimentos (25 %), tem como propósito 
avaliar os conhecimentos profissionais e as competências técnicas dos 
candidatos necessárias ao exercício da função, comporta uma única 
fase, é de realização individual, incide sobre conteúdos de natureza 
específica diretamente relacionados com as exigências da função e 
reveste a natureza prática.

12.1.2 — A Prova de Conhecimentos consistirá:
Prova de natureza escrita, incidindo sobre conteúdos de enquadra-

mento genérico e específico, diretamente relacionados comas exigências 
da função, tendo por base os temas indicados, a legislação e a biblio-
grafia disponibilizada nos 15 dias anteriores à realização da mesma 
no sitio eletrónico da Junta de Freguesia de Campo de Ourique em 
www.jf -campodeourique.pt, bem como, as alterações legislativas que 
sobre esses temas tenham recaído e ou venham a recair até à data da 
realização da prova.

12.2 — Avaliação Psicológica (10 %), que visa avaliar, através de 
técnicas de natureza psicológica, aptidões, características de personali-
dade 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 definido.

12.2.1 — A Avaliação Psicológica é valorada, em cada fase intermédia 
do método, através das menções classificativas de Apto e Não apto, 
que valerá 50 % da classificação deste método, e, na última fase do 
método, para os candidatos que o tenham completado, os restantes 50 % 
serão atribuídos através dos níveis classificativos de Bom, Suficiente e 
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 
de: superior a 12 valores, entre 10 e 12 valores e entre 0 e 10 valores, a 
atribuir de acordo com a valoração do júri.

12.3 — Avaliação Curricular (30 %), visa analisar a qualificação dos 
candidatos, 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, 
com base na análise do respetivo currículo profissional. Assim, serão 
considerados e ponderados os seguintes elementos:

12.3.1 — Formação Profissional, (20 % do método Avaliação Cur-
ricular) em que serão consideradas as áreas de formação e aperfeiçoa-
mento profissional relacionadas com as exigências e as competências 
necessárias ao exercício da função a desempenhar, numa escala de 0 a 
20 valores.

12.3.2 — Assim, partindo de uma base de 6 valores a atribuir a todos 
os candidatos, com ou sem formação profissional ou com formação 
profissional que não esteja documentada, serão ainda consideradas as 
seguintes situações:

12.3.2.1 — Formação Profissional diretamente relacionada com o 
desempenho da função, adquirida através de ações de formação, ações 
de sensibilização, seminários, colóquios, congressos, simpósios, entre 
outros, do seguinte modo:

a) Até 30 horas (inclusive) — 2 valores;
b) De 31 horas até 60 horas (inclusive) — 3 valores;
c) De 61 horas até 90 horas (inclusive) — 4 valores;
d) De 91 horas até 120 horas (inclusive) — 5 valores;
e) De 121 horas até 150 horas (inclusive) — 6 valores;
f) De 151 horas até 200 horas (inclusive) — 7 valores;
g) De 201 horas até 250 horas (inclusive) — 8 valores;
h) Superior a 250 horas — 10 valores.

12.3.2.2 — Por cada participação em ações de formação, ações de 
sensibilização, seminários, colóquios, congressos, simpósios, entre 
outros, em área indiretamente relacionada com o desempenho da fun-
ção — 0,5 valores, até ao máximo de 4 valores.

12.3.2.3 — Para efeitos de valoração da Formação Profissional, 
esclarece-se o seguinte:

12.3.2.3.1 — Só será considerada a Formação Profissional devida-
mente comprovada por documento idóneo e concluída até ao termo do 
prazo de apresentação de candidaturas;

12.3.2.3.2 — No que respeita ao ponto 12.4.2.1, o júri procederá à 
soma da totalidade das horas de formação frequentadas, atribuindo-lhe 
a pontuação que lhe corresponde na referida grelha;

12.3.2.3.3 — Relativamente à Formação Profissional prevista no 
ponto 12.4.2.1, em cujos certificados apenas é discriminada a duração 
em dias, é atribuído um total de 6 horas por cada dia de formação, de 
modo a ser possível converter em horas a respetiva duração;

12.3.2.3.4 — Quanto à Formação Profissional prevista no ponto 
12.4.2.1, em cujos certificados não seja indicada a duração, em horas 
ou dias, é atribuído um total de 6 horas, de modo a ser possível converter 
em horas a respetiva duração;

12.3.2.3.5 — No caso de, apesar de a Formação Profissional prevista 
no ponto 12.4.2.1. se encontrar concluída, existir discrepância entre o 
número total de horas da formação e o número de horas efetivamente 
assistidas, será este último o contabilizado.

12.3.3 — Experiência Profissional (80 % do método Avaliação Curri-
cular), em que será considerado o desempenho efetivo de funções com 
incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho 
e o grau de complexidade das mesmas, sendo contabilizado o tempo 
de experiência detido pelo candidato no exercício de funções inerentes 
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à categoria desde que respeitantes à sua atividade, numa escala de 0 a 
20 valores, do seguinte modo:

12.3.3.1 — Até um ano de experiência profissional relativamente às 
funções a contratar — 5 valores;

12.3.3.2 — Entre 1 ano e 2 anos de experiência profissional relativa-
mente às funções a contratar — 10 valores;

12.3.3.3 — Mais de 2 anos de experiência profissional relativamente 
às funções a contratar — 12 valores;

12.3.3.4 — Se o serviço tiver sido prestado em Serviços da Adminis-
tração Pública, acrescem 8 valores;

12.3.3.5 — Para efeitos de valoração da Experiência Profissional, 
esclarece-se que só será valorada a Experiência Profissional devida-
mente comprovada por documento idóneo e que refira expressamente 
o período de duração da mesma e contenha a discriminação das funções 
efetivamente exercidas.

12.4 — Entrevista Profissional de Seleção (35 %), a realizar pelo 
júri, que visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a intera-
ção estabelecida entre o júri e o candidato, de acordo com os seguintes 
parâmetros de avaliação:

a) Interesse e motivação profissional;
b) Aptidão e conhecimentos profissionais para o desempenho da 

função;
c) Integração sócio laboral;
d) Capacidade de expressão e comunicação.

12.5 — A classificação da Entrevista Profissional de Seleção resulta 
da média aritmética simples das classificações dos parâmetros de ava-
liação, sendo o seu resultado convertido nos níveis classificativos de 
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, que correspondem, 
respetivamente, às classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, para efeitos 
de classificação final.

12.5.1 — Duração aproximada da Entrevista Profissional de Sele-
ção: 45 minutos.

13 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, pela ordem 
constante do presente aviso, considerando -se excluído do procedimento 
o candidato que não compareça à realização de um método de seleção, 
que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores, não lhe sendo aplicado 
o método de seleção seguinte.

13.1 — A ordenação final resulta da fórmula abaixo indicada e será 
expressa na escala de 0 a 20 valores, resultando da média aritmética 
ponderada dos resultados obtidos nos métodos de seleção aplicados:

 OF = 0,25 MSOA + 0,10 MSOB + 0,30 MSOC + 0,35 EPS
sendo que:

MSOA = Primeiro método de seleção obrigatório, que consiste na 
Prova de Conhecimento;

MSOB = Segundo método de seleção obrigatório, que consiste na 
Avaliação Psicológica;

MSOC = Terceiro método de seleção obrigatório que consiste na 
Avaliação Curricular;

EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

13.2 — A lista de ordenação final dos candidatos aprovados é unitária.
13.3 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é 

afixada em local visível e público das instalações da Junta de Freguesia 
de Campo de Ourique e disponibilizada na sua página eletrónica, em 
http://www.jf -campodeourique.pt, sendo ainda publicado um aviso na 
2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua publici-
tação.

13.4 — O recrutamento efetua  -se por ordem decrescente de ordenação 
final dos candidatos:

a) Candidatos colocados em situação de requalificação;

13.5 — Critérios de Ordenação Preferencial: Subsistindo o empate 
em caso de igualdade de valoração na ordenação final, e nos termos 
da alínea b) do n.º 2 do artigo 35.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, 
aplicar -se -ão os seguintes critérios de preferência na ordenação:

1.º Os candidatos com mais elevada classificação na Entrevista Pro-
fissional de Seleção;

2.º Os candidatos com mais elevada classificação no 1.º método de 
seleção obrigatório utilizado;

3.º Os candidatos com mais elevada classificação no parâmetro de 
avaliação da Entrevista Profissional de Seleção “Aptidão e conhecimen-
tos profissionais para o desempenho da função”;

4.º Os candidatos com menor idade.

14 — Caso sejam admitidos candidatos em número igual ou superior 
a 100, a utilização dos métodos de seleção será faseada da seguinte forma:

a) Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, 
apenas do primeiro método obrigatório;

b) Aplicação do 2.º método a parte dos candidatos aprovados no 
método imediatamente anterior, a convocar por tranches sucessivas, por 
ordem decrescente de classificação, até à satisfação das necessidades;

c) Dispensa da aplicação do 2.º método aos restantes candidatos, que 
se encontrem excluídos, quando os candidatos aprovados nos termos 
das alíneas anteriores satisfaçam as necessidades que deram origem à 
publicitação do procedimento concursal e garantam a reserva de re-
crutamento.

15 — Formalização das Candidaturas:
15.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante o preen-

chimento obrigatório de Formulário Tipo, o qual se encontra disponível 
em http://www.jf -campodeourique.pt, sendo entregues pessoalmente, 
até ao último dia do prazo fixado no ponto 1 do presente aviso, nos 
Serviços de Atendimento da Junta de Freguesia de Campo de Ourique 
sitos na Rua Azedo Gneco, 84, 2.º esquerdo, em Lisboa, 2.ª, 3.ª, 5.ª e 
6.ª feiras das 09h00 às 18h00 e 4.ª feira das 09h00 às 20h00 ou na Rua 
Saraiva de Carvalho, 8, rés -do -chão, em Lisboa, de 2.ª a 6.ª feira das 
09h30 às 17h30, até ao termo do referido prazo, não sendo admitida a 
apresentação de candidaturas por via eletrónica.

15.2 — As candidaturas formalizadas de acordo com o disposto no 
ponto anterior e acompanhadas dos documentos constantes do ponto 15.3 
devem ser numeradas sequencialmente na sua totalidade e rubricadas 
todas as páginas que não estejam assinadas.

15.3 — O Formulário Tipo de Candidatura deverá ser acompanhado 
dos documentos seguintes:

15.3.1 — Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão a concurso referidos no ponto 10.1. do presente aviso (fotocópia 
do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão, certificado do registo 
criminal, atestado comprovativo dos requisitos de robustez física e perfil 
psíquico, passado por médico no exercício da sua profissão e fotocópia 
do boletim de vacinas), fotocópia da carta de condução.

15.3.2 — Documento comprovativo do requisito habilitacional refe-
rido no ponto 10.2 do presente aviso (original ou fotocópia).

15.3.3 — Curriculum Vitae, detalhado, paginado e assinado, do qual 
deve constar a identificação pessoal, habilitações literárias e profissio-
nais, formação profissional e experiência profissional, com a indicação 
das funções com maior interesse para o lugar a que se candidata e 
quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever apresentar, 
por serem relevantes para a apreciação do seu mérito.

15.3.4 — Documentos comprovativos das declarações constantes 
do Curriculum Vitae, nomeadamente no que respeita a habilitação aca-
démica, formação profissional e experiência profissional (originais ou 
fotocópias).

15.4 — 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 de Candidatura ou a sua não assinatura, a 
falta de entrega de algum dos documentos referidos no ponto 15.3.1, da 
reunião dos requisitos de admissão a concurso referidos no ponto 10.1 
do presente aviso, bem como a falta de entrega do documento referido 
no ponto 15.3.2.

15.5 — Os candidatos com um grau de deficiência igual ou superior 
a 60 % abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, são 
dispensados da apresentação imediata do documento comprovativo do 
grau de incapacidade e tipo de deficiência, sem prejuízo de deverem 
indicar desde logo na candidatura, no ponto 9.1 do Formulário Tipo, o 
respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, bem como os meios 
ou condições especiais que necessitam para a realização de algum ou 
alguns métodos de seleção.

15.6 — As falsas declarações prestadas serão punidas nos termos 
da lei.

16 — Composição do Júri:
Presidente, Filipa Mesquita Miranda, Técnico Superior; vice -presidente 

Vitor Lima, Coordenador Técnico;
1.º vogal João Gonçalves de Travassos, jurista;
1.ª Vogal Suplente, Sofia Rodrigues, Assistente Técnica;
2.º Vogal Suplente, Teresa Laia, Técnica Superior.

16.1 — A 1.º Vogal Efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas 
faltas e impedimentos.

17 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, são 
facultados aos candidatos sempre que solicitadas.

18 — Quaisquer esclarecimentos relativos ao presente procedimento 
concursal serão prestados, todos os dias úteis, das 14H30 às 17H00, pelos 
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Serviços de Atendimento da Junta de Freguesia de Campo de Ourique 
na Rua Azedo Gneco, 84, 2.º esquerdo, em Lisboa.

19 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do anexo da Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, o presente aviso é publicado na 2.ª série 
do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) 
no 1.º dia útil subsequente à publicação no Diário da República e na 
respetiva página eletrónica desta Junta de Freguesia.

20 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para o 
preenchimento do posto de trabalho a concurso e para efeitos de reserva 
de recrutamento do serviço nos termos do artigo 40.º do anexo da Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

31 de janeiro de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Campo de Ourique, Pedro Miguel de Sousa Barrocas Martinho Cegonho.

312029823 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESTE (SÃO PEDRO 
E SÃO MAMEDE)

Aviso n.º 2690/2019

Diversos Procedimentos concursais de caráter urgente para a consti-
tuição de relação jurídica de emprego público, em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos 
Vínculos Precários (Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro) — Lista 
de ordenação final — Homologação.
A União das Freguesias de Este (São Pedro e São Mamede), re-

presentada pelo Presidente Manuel António Veiga de Carvalho, nos 
termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, aplicável por 
força da remissão do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 
de dezembro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos 
procedimentos infra identificados, cujas listas de ordenação final foram 
homologadas por deliberação da Junta de Freguesia, datada de 29 de 
janeiro de 2019:

Lista unitária de ordenação final

1 Posto de Trabalho — Assistente Técnico — Aviso 
BEP n.º OE201809/0250

1.º Diana Vieira Marques — 17,00 valores

Lista unitária de ordenação final

1 Posto de Trabalho — Assistente Operacional (área funcional 
cantoneiro) — Aviso BEP n.º OE201809/0252

1.º Firmino Marques Lima — 17,00 valores

Lista unitária de ordenação final

6 Postos de Trabalho — Assistente Operacional (área funcional — apoio 
à infância) — Aviso BEP n.º OE201809/0253

1.º Ester Maria Mesquita Gouveia Silva — 18,48 valores
1.º Maria Isabel Marques Torres — 18,48 valores
3.º Emília Pereira de Sousa — 18,34 valores
4.º Maria Carolina dos Santos Alves Sousa — 18,20 valores
5.º Beatriz Augusta A. Martins da Silva — 14,99 valores
6.º Aida Maria Vilaça Gonçalves — 14,85 valores
7.º Ilda Martins de Sousa — 14,37 valores
8.º Isabelle Fernandes Rodrigues — 13,75 valores
9.º Teresa de Jesus Pereira — 13,65 valores
10.º Maria de Fátima Cunha — 13,61 valores
11.º Ana Pires Falcão — 13,56 valores
12.º Lurdes da Conceição V. Ferreira Pereira — 13,34 valores
13.º Eliana Teixeira Martins Oliveira — 13,09 valores
14.º Sandra Maria Ferreira Norversa — 12,95 valores

31 de janeiro de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel 
Carvalho.

312058902 


