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2 — Para efeitos do disposto no número anterior deverá ser facultada 
a entrada da fiscalização nos terrenos onde ocorra a infração ou se 
presuma que ocorra.

3 — As autoridades policiais e administrativas que verifiquem infra-
ções ao disposto no presente regulamento devem elaborar os respetivos 
autos de notícia, que remetem à Câmara Municipal no mais curto prazo 
de tempo.

4 — A Câmara Municipal prestará informação à entidade que remeter 
o auto de notícia do resultado do respetivo processo de contraordena-
ções.

Artigo 13.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publi-
cação no Diário da República. 

  
 209770215 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso (extrato) n.º 9895/2016

Procedimento Concursal Comum para ocupação de dois postos 
de trabalho de técnico superior, em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo determinado
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral de 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 
de junho, e no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 abril, torna -se público que, 
por Despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Serpa, da-
tado de 17 de setembro de 2015 no uso de competência em matéria de 
superintendência de gestão e direção dos recursos humanos afetos aos 
serviços municipais, 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 Assembleia Municipal de 10 de setembro de 2015, 
sob proposta aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 2 de 
setembro de 2015 e objeto de renovação de deliberação em Assembleia 
Municipal de 29 de fevereiro de 2016 sob proposta da Câmara Municipal 
de 22 de fevereiro de 2016, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum, tendente ao recrutamento 
para ocupação dos postos de trabalho abaixo indicados, na modalidade 
de contrato de trabalho por tempo determinado, conforme mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal, aprovado pelos Órgãos Executivo e 
Deliberativo Municipais, nos seguintes termos:

Referência a) — Um posto de trabalho; Carreira — Técnico Superior; 
Área de atividade — Arqueologia; Serviço — Gabinete do Turismo e 
Património.

Referência b) — Um posto de trabalho; Carreira — Técnico Superior; 
Área de atividade — Recursos Hídricos; Serviço — Divisão de Obras 
Municipais e Ambiente.

2 — 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, e tal como nos foi 
informado a 13 de maio de 2016, não está constituída junto da Comuni-
dade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), a Entidade Gestora 
da Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA).

3 — De acordo com solução interpretativa uniforme da Direção Local 
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 trabalhadores em situação 
de requalificação».

4 — Não existe reserva de recrutamento interna nos termos do 
artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, na sua redação 
atual, e relativamente à consulta prévia à Entidade Centralizada para 
Constituição para Reservas de Recrutamento (ECCRC), determinada 
pelo n.º 1 do artigo 4.º da mesma disposição legal, e de acordo com a 
atribuição que foi conferida ao INA, pela alínea c) do n.º 2 do Decreto-
-Lei n.º 48/2012 de 16 de maio, foi a Câmara informada que, “Não tendo, 
ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento, declara -se a inexistência, em reserva de 
recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado”.

5 — Caracterização do posto de trabalho:
5.1 — Refªs a): Desenvolvimento de funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e científica que fundamentam e preparam a decisão. 
Executar ou coordenar a execução de todo o tipo de trabalhos específicos 
no âmbito da arqueologia no campo, em meio urbano, em gabinetes ou 
laboratórios. Elaborar estudos, conceber ou desenvolver projetos e emitir 
pareceres, tendo em vista a tomada de decisão superior sobre medidas 
de política que interessam à arqueologia.

Refª b) Desenvolvimento de funções consultivas, de estudo, plane-
amento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e científica que fundamentam e preparam a deci-
são. Elaboração de pareceres e outras atividades de apoio nas áreas de 
atuação comuns. Exerce funções com responsabilidade e autonomia 
técnica com enquadramento superior qualificado, entre outros na área 
de recursos hídricos

6 — Local de trabalho — Concelho de Serpa.
7 — Determinação do posicionamento remuneratório:
7.1 — De acordo com n.º 1 do artigo 42.º da Lei 82 -B/2014 de 31 de 

dezembro, mantido em vigor pelo artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016 de 30 
de março, não pode ser proposta uma posição remuneratória superior 
à auferida relativamente aos trabalhadores detentores de uma prévia 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, incluindo 
a possibilidade de posicionamento em posição e nível remuneratórios 
virtuais na carreira, quando a posição auferida não tenha coincidência 
com as posições previstas nesta carreira, nem uma posição remuneratória 
superior à primeira, nos restantes casos.

7.2 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, e do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 18.º da Lei 7 -A/2016, 
de 30 de março, os candidatos com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, informam prévia e obrigatoriamente o empregador 
público do posto de trabalho que ocupam e da posição remuneratória 
correspondente à remuneração que auferem.

7.3 — Nos termos do n.º 3 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, a 
posição remuneratória de referência é: 2.ª posição remuneratória/ nível 
remuneratório 15, a que corresponde, presentemente, a remuneração base 
de 1201,48 (Mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).
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8 — Âmbito do recrutamento:
8.1 — De acordo com o disposto nos n.os 4 a 6 do art. 30.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho e, ao abrigo das deliberações dos órgãos 
executivo e deliberativo municipais e Despacho do Presidente da Câmara 
acima mencionadas, com fundamento nos princípios de racionalização, 
eficiência e economia de custos, que devem presidir à atividade muni-
cipal e no relevante interesse público no recrutamento, foi autorizado 
que o presente procedimento concursal seja único, pelo que, em caso de 
impossibilidade de ocupação de todos os postos ou de alguns postos de 
trabalho no âmbito do procedimento concursal, proceder -se -á ao recru-
tamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida.

Podem ainda candidatar -se trabalhadores detentores de um vínculo 
de emprego público por tempo indeterminado, nos termos da alínea a) 
a c) do n.º 1 do artigo 35.º da LGTFP:

Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar 
diferente atribuição, competência ou atividade, do órgão ou serviço 
em causa;

Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou executar 
qualquer atribuição, competência ou atividade, de outro órgão ou serviço 
ou que se encontrem em situação de requalificação;

Trabalhadores integrados em outras carreiras.

8.2 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
83/ -A/2009 de 22 de janeiro, na sua redação atual, não podem ser ad-
mitidos candidatos que cumulativamente se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobili-
dade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal da Au-
tarquia, idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita 
o presente procedimento.

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Os previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-

ções Públicas:
Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição 

ou por convenção internacional ou por lei especial;
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 perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9.2 — Nível habilitacional mínimo exigido: Refª a): Licenciatura em 
Arqueologia; refª b) Licenciatura em Recursos Hídricos.

10 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante o preenchimento de formulário tipo, disponível 
no serviço de Atendimento ao público desta Autarquia e na nossa página 
da Internet em www. cm -serpa.pt e entregues pessoalmente naquele 
serviço durante o horário normal de funcionamento, ou enviadas pelo 
correio, com carta registada com aviso de receção, contando neste caso 
a data do registo, para: Câmara Municipal de Serpa, Praça da República, 
7830 -389 Serpa.

10.1 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

10.2 — As candidaturas deverão ser acompanhadas dos seguintes 
documentos, sob pena de exclusão:

a) Fotocópia do certificado de habilitação literária;
b) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão;
c) Currículo profissional, datado e assinado, juntando fotocópia dos 

documentos que comprovem os fatos nele referidos, sob pena de não 
serem consideradas as respetivas informações;

d) Quando aplicável, declaração emitida pelo serviço de origem, 
da qual conste a modalidade da relação jurídica de emprego público, 
antiguidade na carreira e no exercício de funções públicas, a avaliação 
de desempenho obtida nos últimos três anos, a posição remuneratória 
que detém e a atividade que executa.

e) Os candidatos com deficiência de grau de incapacidade igual 
ou superior a 60 % deverão apresentar documento comprovativo da 
mesma.

10.3 — Aos funcionários que exerçam funções nesta Autarquia é 
dispensada a apresentação dos documentos indicados nas alíneas a), 
b) e d) do ponto anterior, bem como os documentos comprovati-
vos dos factos indicados no curriculum, desde que expressamente 
refiram que os mesmos se encontram arquivados no seu processo 
individual.

10.4 — A não formalização de candidatura nos moldes previstos no 
n.º 10, ou fora do prazo fixado no presente aviso, determina a exclusão 
do procedimento concursal.

10.5 — A apresentação de documento falso, determina a participação 
à entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar e, ou, 
penal.

11 — Métodos de Seleção: Avaliação Curricular (AC) e Entrevista 
de Avaliação de Competências (EAC).

11.1 — Avaliação Curricular (AC) — Visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida. Para tal, serão considerados e ponderados os elementos com 
relevo para a função e que são os seguintes: Habilitações académicas 
ou cursos equiparados, formação profissional, experiência profissional 
e avaliação do desempenho.

Este fator será valorado na escala de 0 a 20 valores seguindo a apli-
cação da fórmula seguinte:

AC = HA(25 %) + FP(25 %) + EP(40 %) + AD(10 %)

em que:
HA = Habilitação Académica
FP = Formação Profissional
EP = Experiência Profissional
AD = Avaliação de Desempenho

A avaliação de desempenho é relativa ao último período, não superior 
a três anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, com-
petência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar (AD). 
O Júri do procedimento concursal, neste item, atribuirá a classificação 
de 10,00 valores aos candidatos que, por razões que comprovadamente 
não lhes sejam imputáveis, não possuam avaliação de desempenho 
relativa ao período a considerar.

Cada elemento é valorado na escala de 0 a 20 valores.
11.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa 

obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre compor-
tamentos profissionais diretamente relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da função. A citada entrevista 
será efetuada por técnico devidamente formado para utilização deste 
método, a qual entregará ao júri o resultado dessa avaliação, para 
que este assegure a tramitação do procedimento concursal (n.º 3 do 
artigo 12.º, conjugado com o n.º 1 do art. 22.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação). Para esse efeito será elabo-
rado um guião de entrevista composto por um conjunto de questões 
diretamente relacionadas com o perfil de competências previamente 
definido, associado a uma grelha de avaliação individual que traduz a 
presença ou ausência de comportamentos em análise, avaliado segundo 
os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 
Insuficiente, aos quais correspondem respetivamente as classificações 
de 20,16,12, 8 e 4 valores.

12 — Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das 
fases que comportem é eliminatório pela ordem constante na publicação, 
sendo excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido uma 
valoração inferior a 9.5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo 
aplicado o método ou fase seguinte.

13 — A classificação e ordenação final dos candidatos que com-
pletem o procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala 
classificativa de 0 a 20 valores em resultado da média aritmética 
ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método 
de seleção, conforme artigo 34.º da portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, na sua atual redação e será efetuada através da seguinte 
fórmula:

CF = (ACx35 %) + (EACx65 %)

sendo:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências;

14 — Em situações de igualdade de valoração, entre candidatos, os 
critérios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro e caso estes persistam:

Refª a) e b) Preferem sucessivamente os candidatos com maior ha-
bilitação literária, adquirida há mais tempo e com menor idade, nestes 
dois últimos casos se persistir o empate.

15 — Nos termos do artigo 8.º n.º 1, alínea b) da Portaria 
83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, caso sejam ad-
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mitidos candidatos em número igual ou superior a 100, o dirigente 
máximo do órgão determinou a utilização faseada dos métodos de 
seleção, aplicando o segundo método apenas a parte dos candidatos 
aprovados no método imediatamente anterior, a convocar por tranches 
sucessivas, por ordem decrescente de classificação, respeitando a 
prioridade legal da sua situação jurídico -funcional, até à satisfação 
das necessidades;

16 — Composição do júri dos concursos:

Refª a) Presidente, Mestre Maria Manuel dos Anjos Oliveira, técnica 
superior e pelos vogais efetivos, Dr. Rui Fulgêncio Piedade Costa, chefe 
da Divisão de administração, finanças, recursos humanos e assessoria 
jurídica e Dr.ª Maria João da Silva Ferreira Vieira, técnica superior, 
todos do Município de Serpa.

Refª b) Presidente, Eng. Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe 
da Divisão de obras municipais e ambiente e pelos vogais efetivos, 
Eng.ª Maria Alexandrina Cabral Afonso Caeiro Batarda, técnica supe-
rior e Dr. Rui Fulgêncio Piedade Costa, chefe da chefe da Divisão de 
administração, finanças, recursos humanos e assessoria jurídica, todos 
do Município de Serpa.

16.1 — O primeiro vogal efetivo substitui, nas faltas e impedimentos, 
o presidente do júri.

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

18 — Quotas de emprego: nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, e para efeitos de admissão ao procedimento concursal 
os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimento de can-
didatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade 
e tipo de deficiência.

19 — Exclusão e notificação de candidatos: os candidatos excluídos 
serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do art. 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, para a 
realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

20 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notifi-
cação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos 
termos previstos no artigo 32.º, por uma das formas previstas no n.º 3 
do art. 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual 
redação.

21 — A publicação dos resultados obtidos em cada método de seleção 
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em lugar visível e público nas instalações da Câmara Municipal de 
Serpa e disponibilizada na sua página eletrónica www. cm -serpa.pt. 
Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados 
para a realização do método seguinte através de notificação, por uma 
das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.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.

22 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos aprovados, 
bem como as exclusões do procedimento ocorridas na sequência de 
cada um dos métodos de seleção é aplicável a audiência prévia dos 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 
A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afixada 
em local visível e público das instalações da entidade empregadora 
pública e disponibilizada na sua página eletrónica, é ainda publicada 
na 2.ª série do Diário da República, com informação sobre a sua 
publicitação.

23 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, o presente aviso 
será publicitado 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 de Serpa www. cm -serpa.pt e 
por extrato, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma data, 
num jornal de expansão nacional.

24 — 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.

25 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara, Tomé Alexandre 
Martins Pires.

309760155 

 MUNICÍPIO DE VAGOS

Aviso n.º 9896/2016

Discussão pública da 2.ª alteração ao Plano de Pormenor 
do Parque Empresarial de Soza — Parcela A

Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal:
Torna Público, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 89.º 

do D.L n.º 80/15 de 14 de maio, que a Câmara Municipal deliberou, em 
reunião de câmara realizada em 21 de julho de 2016, proceder à abertura 
do período de discussão pública da proposta da 2.ª alteração ao Plano de 
Pormenor do Parque Empresarial de Soza — Parcela A.

O período da discussão pública decorrerá durante 20 dias contados a 
partir do 5.º dia, após a publicação deste Aviso no Diário da República, 
2.ª série.

Os elementos que constituem a proposta de alteração ao plano de por-
menor estarão disponíveis para consulta na sede do Município de Vagos 
e no site da Câmara Municipal de Vagos, em www.cm -vagos.pt.

As sugestões ou observações devem ser apresentadas por escrito até 
ao final do período referido, devidamente fundamentadas e entregues 
na Secção de Atendimento ao Público desta Câmara Municipal durante 
o horário normal de expediente (Segunda a Sexta Feira, das 09.00 às 
16.00 horas), remetidas por correio dirigidas ao Presidente da Câmara 
Municipal de Vagos, Rua da Saudade, 3840 -420 Vagos ou por correio 
eletrónico para planeamento@cm -vagos.pt.

Quaisquer informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos 
na Divisão de Planeamento e Projetos — Serviço de Planeamento, 
da Câmara Municipal de Vagos durante o referido horário de ex-
pediente.

Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que vão 
ser afixados nos lugares públicos do costume e divulgados através do 
site do município e da comunicação social.

1 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de Vagos, 
Dr. Silvério Rodrigues Regalado.

Deliberação

Venho, por este meio, informar que a Câmara Municipal de Vagos 
deliberou por unanimidade, em reunião ordinária pública realizada no 
dia 21 de julho de 2016, proceder à abertura do período de discussão 
pública da proposta da 2.ª alteração ao Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial de Soza — Parcela A.

1 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de Vagos, 
Dr. Silvério Rodrigues Regalado.

609776097 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso n.º 9897/2016

Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de tra-
balhadores, na carreira e categoria de Técnico Superior, na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado — Referência C (área de Recursos Humanos).

Audiência dos interessados no âmbito da exclusão
do 1.º método de seleção — Convocatória

para a realização do 2.º método de seleção.
Após a realização do 1.º método de seleção, (Prova de Conhecimen-

tos), nos termos do disposto no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na sua atual redação, e nos termos do no n.º 1 do artigo 
36.º, conjugado com os artigos 30.º e 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na sua atual redação, e conjugado com o artigo 112.º Có-
digo do Procedimento Administrativo (CPA), Decreto -Lei n.º 4/2015 de 
07 de janeiro notificam -se os candidatos para a realização da audiência 
dos interessados, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do CPA, no âm-
bito da exclusão ocorrida no decurso da aplicação do referido método de 
seleção (Prova de conhecimentos), do procedimento concursal comum 
com vista ao recrutamento de trabalhadores, na carreira e categoria de 
Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado — Referência C (área de Recursos 


