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Bruno Miguel Fernandes Caldas — Dirigente de cargo intermédio de 
3.º grau da Subunidade Orgânica de Apoio à Coordenação de Serviços 
Coletivos Intermunicipais;

Cecília Maria Barros da Costa Marques — Dirigente de cargo in-
termédio de 3.º grau da Subunidade Orgânica de Apoio à Valorização 
Económica de Recursos do Mar e Rio;

Telma Mariana Reinales Fernandes — Dirigente de cargo intermédio 
de 3.º grau da Subunidade Orgânica de Apoio à Promoção do Potencial 
Endógeno.

1 de fevereiro de 2019. — O Primeiro-Secretário, Júlio Pereira.
312033598 

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 3086/2019

Consolidação definitiva da mobilidade intercategorias
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, conjugado com o artigo 99.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que, por despacho do Ex.mo Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal de Águeda, Enf.º Jorge Almeida, datado 
de 29 de janeiro de 2019, foi autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade intercategorias na categoria de Encarregada Operacional, da 
funcionária Cristina Maria Lopes Pires Castanheira, ficando vinculada 
por tempo indeterminado com contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, no Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, 
com efeitos a partir de 29 de janeiro de 2019, mantendo o posiciona-
mento remuneratório anteriormente detido, 1.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 8 da carreira de Assistente Operacional, categoria 
de Encarregado Operacional.

4 de fevereiro de 2019. — A Vereadora, Dr.ª Elsa Corga.
312037389 

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Édito n.º 34/2019
Torna -se público que a Sr.ª Ana Paula de Jesus Soares pretende 

habilitar -se como herdeira do seu falecido marido, Nelson Fernando 
Guerreiro, ex -trabalhador desta Autarquia com a categoria de Assistente 
Operacional, falecido em 23 de setembro de 2018, a fim de poder receber 
desta Câmara Municipal a importância ilíquida de € 2.634,79 (dois mil 
seiscentos e trinta e quatro euros e setenta e nove cêntimos), respeitante a 
subsídio por morte, nos termos do disposto no artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 223/95, de 8 de setembro, bem como outros abonos devidos.

Nestes termos, quem tiver algo a opor a tal pretensão ou vir também 
a habilitar -se ao referido pagamento, deve deduzir o respetivo pedido 
no prazo de 30 dias a contar da publicação do presente Édito no Diário 
da República.

4 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Carlos 
Martins Rolo.

312037056 

 MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Aviso n.º 3087/2019
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho proferido 

em 29/01/2019 pelo Vice -Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, 
com competências por mim delegadas em matéria de recursos humanos 
pelo Despacho n.º 33/2017/PR, foi determinada a cessação do proce-
dimento concursal para constituição de reservas de recrutamento para 
a Divisão de Ambiente e Obras, Serviço de Oficinas, para a carreira 
e categoria de assistente operacional e com as funções de eletricista 
auto, previstos no mapa de pessoal do município de Almeirim, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série,, n.º 218, de 13/11/2018, aviso 
n.º 16424/2018, por motivo de inexistência/insuficiência de candidatos 
para a continuidade do referido procedimento concursal, nos termos 
do n.º 1, alínea a), do artigo 38.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

31 de janeiro de 2019. — O Presidente do Município, Pedro Miguel 
César Ribeiro.

312033451 

 MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Aviso (extrato) n.º 3088/2019

Abertura de procedimentos concursais comuns para celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
para ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria 
de técnico superior/arquiteto, e para celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria de 
assistente técnico/artes gráficas.
Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, conjugado e do artigo 33.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, faz -se público que, por proposta do Presidente da Câmara 
Municipal, aprovada pela câmara municipal, na sua reunião ordinária 
de 14 de janeiro de 2019, foi determinada a abertura, pelo período de 
10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente 
aviso no Diário da República, de dois procedimentos concursais para 
o preenchimento dos seguintes postos de trabalho:

1 posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior/arqui-
teto, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo — Procedimento A;

1 posto de trabalho no âmbito da carreira de assistente técnico/artes 
gráficas, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado — Procedimento B.

1 — Caracterização dos postos de trabalho:
Procedimento A: técnico superior/arquiteto:
Caracterização genérica: Funções consultivas de estudo, planea-

mento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica que fundamentam e preparam a decisão; 
Elaboração de pareceres e projetos e outras atividades de apoio geral 
ou especializado; funções exercidas com responsabilidade e autonomia 
técnica e representação do órgão em assuntos da sua especialidade.

Caracterização específica: Analisar tecnicamente, no âmbito da ar-
quitetura, os pedidos para a realização de operações urbanísticas enqua-
dradas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação; Participar 
nas comissões técnicas de vistorias, no âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação; Recolher, examinar e conferir elementos 
constantes dos processos, anotando faltas ou anomalias e providenciando 
pela sua correção e andamento, através de informações, em conformidade 
com os diplomas legais aplicáveis; Atender o público no dia reservado 
para o efeito; Realizar os demais trabalhos que lhe forem solicitados, 
no âmbito da sua formação académica e das competências e atribuições 
que, nesse domínio, são cometidas aos municípios.

Procedimento B: assistente técnico/artes gráficas:
Caracterização genérica: Funções de natureza executiva, de aplica-

ção de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e 
instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação 
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos 
e serviços.

Caracterização específica: Colaborar na conceção, impressão e dis-
tribuição do Boletim Municipal e demais documentação informativa; 
Elaborar propostas de materiais gráficos adaptados a vários suportes de 
divulgação e sinalética; Dar cobertura e apoiar, com recurso a meios 
fotográficos, audiovisuais e outros, as iniciativas organizadas pelo mu-
nicípio; Promover e participar no desenvolvimento de ações de promo-
ção do município e de divulgação da sua imagem; Prestar apoio aos 
demais serviços, na criação e conceção de materiais informativos e de 
divulgação; Colaborar na atualização das subsecções do site da câmara 
municipal, do boletim municipal e agenda mensal.

2 — Foi efetuada a consulta à ECCRC — Entidade Centralizada para 
Constituição de Reservas de Recrutamento, nos termos e em cumpri-
mento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, e não existem reservas de recrutamento.

3 — Local de trabalho: Área do Município e outras para onde seja 
necessário efetuar deslocações.

4 — Determinação do posicionamento remuneratório:
4.1 — Nos termos do artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o posiciona-
mento dos trabalhadores recrutados numa das posições remuneratórias da 
categoria, é objeto de negociação com a entidade empregadora pública e 
terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal.

4.2 — Em cumprimento da alínea d) ii) do artigo 27.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
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n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os candidatos que possuam vínculo de 
emprego público, informam prévia e obrigatoriamente a entidade em-
pregadora pública do posto de trabalho que ocupam, carreira e categoria 
de que sejam titulares, posição remuneratória que detêm nessa data, 
atividade que executam e órgão ou serviço onde exercem funções.

4.3 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, e de acordo com o n.º 7 do artigo 38.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, a posição remuneratória de referência para o procedimento 
concursal para ocupação do posto de trabalho na carreira de técnico 
superior é a 2.ª, a que corresponde o nível remuneratório 15 da carreira 
de técnico superior, previsto na tabela remuneratória única, aprovada 
pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, no valor de € 1201,48. 
Para o posto de trabalho na carreira de assistente técnico, a remuneração 
a propor será de 683,13 €.

5 — Requisitos de admissão:
5.1 — Os candidatos deverão cumprir, rigorosa e cumulativamente, 

os requisitos gerais e específicos até à data limite de apresentação das 
candidaturas, sob pena de exclusão.

5.2 — Devem reunir os seguintes requisitos gerais previstos no ar-
tigo17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:

Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Consti-
tuição, convenção internacional ou por lei especial;

Ter 18 anos de idade completos;
Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para 

o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
Robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

5.3 — Habilitações literárias:
Os candidatos do Procedimento A deverão ser detentores de curso 

superior que confira o grau de licenciatura, em arquitetura, correspon-
dente ao grau 3 de complexidade funcional, conforme alínea c), do n.º 1, 
do artigo 86.º, da LTFP, não havendo possibilidade de substituição do 
nível habilitacional.

Os candidatos do Procedimento B deverão ser possuidores de qua-
lificação profissional de técnico de artes gráficas, equivalente ao 12.º 
ano de escolaridade.

5.3.1 — Certificações específicas:
Procedimento A: técnico superior/arquiteto é exigida cópia da cédula 

profissional comprovativa da inscrição na respetiva Ordem Profissional, 
ou declaração emitida pela entidade.

Assiste ao júri a faculdade de conferir a validade das inscrições, ou de 
solicitar aos candidatos que apresentem novo documento comprovativo 
das mesmas, sempre que se suscitarem dúvidas quanto à validade dos 
documentos entregues.

6 — Âmbito do recrutamento:
6.1 — O recrutamento, no âmbito dos procedimentos A e B, inicia-

-se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do n.º 3 do 
artigo 30.º da LTFP. Em caso de impossibilidade de ocupação de todos 
os postos ou de algum posto de trabalho no âmbito do concurso e das 
disposições aplicáveis, proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 
determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
constituída, nos termos do n.º 4 do mesmo preceito legal.

6.2 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em requalificação, ocupem postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal da câmara municipal, idênticos ao posto de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

7 — Métodos de seleção:
Procedimento A — Será adotado o método de seleção previsto no n.º 6 

do artigo 36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho — Avaliação Curricular e o método 
de seleção facultativo previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril — Entrevista Profissional de Seleção.

Procedimento B — Nos termos do artigo 36.º Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, são métodos de seleção obriga-
tórios: Prova de Conhecimentos e a Avaliação Psicológica, ou Avaliação 
Curricular e Entrevista de avaliação de Competências, consoante o 
universo dos candidatos. Nos termos do n.º 4 do citado artigo 36.º da 
LTFP e da alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da citada portaria, constitui, 
ainda, método de seleção a Entrevista Profissional de Seleção.”

7.1 — A Prova para o Procedimento B será teórica de conhecimen-
tos, com a duração máxima de duas horas e versará sobre as seguintes 
matérias:

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro — Parte III - Do Procedimento Administra-
tivo — artigos 53.º a 134.º

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, artigos 122.º a 143.º (Capítulo V — Tempos 
de não Trabalho);

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
artigos 237.º a 257.º (Férias e faltas), na redação que lhe foi dada pela 
Lei n.º 12/2012, de 25 de junho.

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, (retificada pelas Declarações de Retificação 
n.os 46 -C/2013, de 1 de novembro e 50 -A/2013, de 11 de novembro, 
alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30 de março, 69/2015, 16 de julho, 
7 -A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro) e Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 
de janeiro.

7.2 — A Avaliação psicológica, destina -se a avaliar, através de técni-
cas de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade 
e competências comportamentais dos candidatos, estabelecendo um 
prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar.

7.3 — A Avaliação Curricular visa avaliar a qualificação dos can-
didatos, designadamente as habilitações académicas ou profissionais, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções já exercidas e avaliação de desempenho obtida.

7.4 — A Entrevista de Avaliação de Competências visa obter, através 
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais diretamente relacionados com as competências consideradas 
para o exercício da função.

7.5 — A Entrevista Profissional de seleção visa avaliar, de forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comporta-
mentais evidenciados durante a entrevista, cujos parâmetros de avaliação 
e respetiva ponderação constarão em ata a facultar aos candidatos, 
sempre que solicitado.

7.6 — Cada método de seleção é eliminatório, nos termos dos n.os 12 
e 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

7.7 — Sem prejuízo do cumprimento das prioridades legais a que haja 
lugar, a ordenação final dos candidatos, que completem os procedimen-
tos é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, 
que resultará da soma das classificações quantitativas obtidas em cada 
método de seleção, ponderadas da seguinte forma:

Procedimento A:
CF = (AC × 0,70) + (EPS × 0,30)

em que:
CF = Classificação final;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de seleção.

Procedimentos B:
CF= (PC ou AC × 0.45) + (AP ou EAC × 0,25) +(EPS × 0,30)

em que:
CF = Classificação final;
PC = Prova Conhecimentos;
AC = Avaliação Curricular;
AP = Avaliação Psicológica;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências;
EPS = Entrevista Profissional de seleção.

8 — Prazo para apresentação das candidaturas:
10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — As candidaturas podem ser apresentadas presencialmente na Su-

bunidade Orgânica de Gestão de Recursos Humanos, ou na Subunidade 
Orgânica Administrativa de Samora Correia, ou remetidas pelo correio 
(endereçadas ao Presidente da Câmara Municipal de Benavente, Paços 
do Município, 2130 -038, Benavente),sob registo, com aviso de receção, 
expedida até ao termo do prazo fixado no ponto 8 do presente aviso, 
mediante apresentação de formulário próprio, de utilização obrigatória, 
devidamente preenchido, constante do Despacho n.º 11321/2009, publi-
cado na 2.ª série do Diário da República n.º 89, de 8 de maio de 2009, 
disponível no site oficial da Câmara Municipal de Benavente (www.
cm -benavente.pt), em atividade municipal/requerimentos e minutas.
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9.2 — As candidaturas devem ser apresentadas em suporte de papel 
e ser instruídas com os seguintes elementos:

a) Formulário, com a indicação do posto de trabalho a que se can-
didata;

b) Cópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de identidade, com indicação 
da finalidade exclusiva com que é apresentado;

c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, acompanhado dos 
documentos comprovativos da experiência ou formação profissional que 
nele constem, sob pena das mesmas não serem consideradas;

d) Cópia do certificado de habilitações literárias e das certificações es-
pecíficas exigidas para os procedimentos A, a que se refere o ponto5.3.1. 
do presente aviso;

e) Declaração emitida pelo serviço público a que o candidato se 
encontra vinculado, da qual conste a natureza da relação jurídica de 
emprego público, a carreira e categoria em que se encontra inserido, 
a posição remuneratória detida, a indicação do tempo de exercício de 
funções públicas e, especialmente, na área objeto do presente recruta-
mento, as funções concretamente desempenhadas, bem como as últimas 
três avaliações de desempenho.

A declaração do serviço deve fazer referência expressa à experiência 
do candidato, nos termos específicos relativos a cada uma das “Refe-
rências”, constantes do presente Aviso;

f) Quaisquer elementos que os candidatos entendam ser relevantes 
para apreciação do seu mérito;

g) Para os efeitos previstos no Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de feve-
reiro, os candidatos com deficiência de grau igual ou superior a 60 %, 
deverão apresentar documento comprovativo da mesma.

9.3 — A falta de qualquer um dos requisitos de admissão constantes 
do ponto 5 do presente Aviso, constitui fundamento de exclusão dos 
candidatos, ou a impossibilidade de constituição de relação jurídica, nos 
termos do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

9.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreva no seu curriculum, a 
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

10 — Composição do júri:
Procedimento A:
Presidente — Palmira Alexandra de Carvalho Morais Alexandre 

Machado, chefe da Divisão Municipal de Gestão Administrativa e de 
Recursos Humanos;

Vogais efetivos: João Pedro Sá Serra Leitão, chefe da Divisão Mu-
nicipal de Obras Particulares, Planeamento Urbanístico e Desenvolvi-
mento e Sónia Sofia Travessa Barrué Dinis, técnica superior de gestão 
de recursos humanos.

Vogais suplentes: Carlos Alberto Gomes Carvalho, técnico supe-
rior/arquiteto e Maria Margarida Cardeira Seno, técnica superior de 
sociologia.

Procedimento B:
Presidente — Palmira Alexandra de Carvalho Morais Alexandre 

Machado, chefe da Divisão Municipal de Gestão Administrativa e de 
Recursos Humanos;

Vogais efetivos: Maria Margarida Cardeira Seno, técnica superior de 
sociologia e Fernanda Cristina Martins Gonçalves, chefe da Divisão 
Municipal da Cultura, Educação, Turismo, Desporto e Juventude.

Vogais suplentes: Pedro Manuel Lagareiro Sousa Santos, técnico 
superior/ciências da comunicação e Sandra Cristina Sousa Figueiras, 
assistente técnica.

11 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, o presente aviso será publicado na bolsa de emprego 
público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente publicação 
no Diário da República, na página eletrónica da Câmara Municipal 
(www.cm -benavente.pt) e por extrato, no prazo máximo de três dias 
úteis contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

12 — Prazo de validade — Os procedimentos concursais são válidos 
para o preenchimento dos postos de trabalho em causa e para os efeitos 
do disposto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

1 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
António Pinto Coutinho.

312036132 

 MUNICÍPIO DE BORBA

Aviso n.º 3089/2019
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, faz -se público que, na sequência da deliberação da Câmara Mu-
nicipal de Borba, tomada em reunião realizada no dia 23 de janeiro de 
2019, ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 209/2009 de 
3 de setembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, um 
procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de um tra-
balhador, tendente à celebração de um contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, para ocupação de um posto de trabalho, 
previsto no mapa de pessoal do Município de Borba, na carreira e cate-
goria de Técnico Superior (na área da Gestão de Empresas/Economia), 
na Unidade de Finanças, Desenvolvimento Integrado e Modernização 
Administrativa, nos seguintes termos:

1 — Considerando que as autarquias não estão sujeitas à obrigação 
de consulta prévia à Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores 
(INA), prevista na Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, conforme 
Despacho n.º 2556/2014 — SEAP, declara -se, para os efeitos previstos 
na LTFP, que não existe entidade gestora da requalificação das autar-
quias (EGRA) constituída no âmbito da Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central (CIMAC), nem reservas de recrutamento constituídas 
no Município de Borba;

2 — Identificação da entidade que realiza o procedimento: Município 
de Borba, pessoa coletiva n.º 503956546, com sede na Praça da Repú-
blica, em Borba, email: geral@cm -borba.pt.;

3 — Local onde as funções vão ser exercidas: área do Município 
de Borba;

4 — Caracterização do posto de trabalho: Investigar, estudar, conceber, 
propor e submeter candidaturas do Município a fundos comunitários e a 
outros fundos de apoio; estudar, propor e acompanhar o estabelecimento de 
parcerias entre o Município e outras entidades relevantes para a realização 
de projetos de desenvolvimento integrado; participar na programação e 
execução de atividades ligadas ao desenvolvimento integrado da autarquia; 
desenvolver projetos e ações, de acordo com o planeamento estratégico 
integrado definido para o Município; propor a implementação de estratégias 
e a operacionalização de candidaturas, em parceria, a programas comu-
nitários e a outros programas ou fundos; submeter pedidos de pagamento 
de candidaturas; criar e gerir dossiers de candidaturas; elaborar relatórios 
de acompanhamento e de encerramento de candidaturas;

5 — Posicionamento remuneratório:
5.1 — De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º da LTFP, o posiciona-

mento 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, com os 
limites e condicionalismos decorrentes do mesmo preceito e do disposto 
no artigo 21.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro;

5.2 — 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;

5.3 — A posição remuneratória de referência é a seguinte: 2.ª posição 
remuneratória/nível 15, da carreira geral de técnico superior — €1201,48.

6 — Requisitos de Admissão:
Só serão admitidos ao procedimento concursal os candidatos que 

tenham:
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;
f) O nível habilitacional referido no ponto 8 do presente aviso.

7 — Em cumprimento do disposto no n.º 3, do artigo 30.º da LTFP, o 
recrutamento é restrito a trabalhadores detentores de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado.

8 — Nível Habilitacional: licenciatura em gestão de empresas ou 
economia.

9 — Não podem ser admitidos ao procedimento concursal candida-
tos 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 Município de Borba 
idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita os 
presentes procedimentos.

10 — Forma e prazo de apresentação da candidatura:
10.1 — A candidatura deve ser formalizada em suporte de papel, 

através do preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, 
disponível em www.cm -borba.pt ou no Setor de Recursos Humanos do 
Município de Borba, sito na Praça da República, em Borba;


