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Municipal o pedido de licenciamento para alteração ao lote n.º 4 do 
alvará de loteamento n.º 38/99, emitido em 1999/12/15, o qual consiste 
no aumento do número de fogos (de 24 para 25); previsão de um acesso 
automóvel independente à subcave; diminuição do número de lugares 
de aparcamento no lote (de 43 para 37), mantendo a área definida no 
alvará em vigor; alteração do uso de espaço público cedido para áreas 
verdes e de utilização coletiva para circulação de peões e automóvel de 
acesso ao aparcamento.

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial Co-
mercial e Automóvel de Santa Maria da Feira sob o n.º 2684/20000126 
e inscrito na matriz urbana sob o artigo 4661, da freguesia de São João 
de Ver, deste concelho.

A consulta pública decorrerá pelo período de 10 dias úteis, contados do 
último dos avisos publicados no Diário da República, no jornal nacional 
e no Portal do Município em www.cm -feira.pt. Durante o período da 
consulta pública, o(s) interessado(s) podem consultar todo o processo 
na Câmara Municipal, sita no Largo da República, em Santa Maria da 
Feira, durante o horário normal de expediente e, no caso de oposição, 
apresentar, por escrito, exposição devidamente fundamentada, através 
de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.

2019/01/29. — O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria 
da Feira, Dr. Emídio Sousa.

312020004 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso n.º 2686/2019

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de dois postos de trabalho em regime 

de contrato em funções públicas, por tempo indeterminado
Para efeitos do disposto no 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 e n.º 2 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, torna -se público que, por deliberação do órgão executivo de 
2 de maio de 2018, e por meu despacho de 3 de setembro de 2018, se 
encontra aberto procedimento concursal comum na modalidade de rela-
ção jurídica de emprego público por tempo indeterminado — Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas, tendo em vista o preenchimento de 
dois postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal 
deste Município.

1 — Identificação do ato — Abertura de procedimento concursal 
comum para os seguintes postos de trabalho: 2 postos de trabalho para 
a carreira de Assistente Técnico, na área funcional de Museus, para a 
Divisão de Cultura e Património.

O local de trabalho situa -se na área do Município de Serpa.
2 — Caracterização dos postos de trabalho, de acordo com o conteúdo 

funcional da categoria e conforme estabelecido no Mapa de Pessoal 
em vigor:

Assegura a receção e acolhimento dos visitantes dos museus, bem 
como os serviços de bilheteira e venda dos artigos da loja (quando 
exista); orienta, encaminha e presta informações de caráter geral sobre 
o património, as coleções e espécies, bem como sobre a organização e 
funcionamento dos museus, em ordem a estabelecer um elo de ligação 
adequado com o público; executa as tarefas de vigilância e segurança ao 
longo dos percursos de visita, mediante a utilização dos respetivos meios 
audiovisuais e outros adequados; zela pela integridade do património 
afeto aos museus; presta apoio a ações de emergência da salvaguarda 
do património devidamente comprovadas.

Nível habilitacional exigido — 12.º ano; Não há possibilidade de 
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência pro-
fissional.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para o 
recrutamento do preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para 
os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.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.

4 — Requisitos de admissão:
4.1 — Requisitos gerais: os previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho:
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 indispensável ao exercício das 
funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

4.2 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente 
se encontrem integrados em carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal deste Município ou serviço idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento concursal.

4.3 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de entre trabalhado-
res com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
previamente estabelecida.

4.4 — Com fundamento nos princípios de racionalização, eficiência, 
designadamente, celeridade, economia processual, aproveitamento dos 
atos e economia de custos, que devem presidir à atividade municipal 
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 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
a termo ou sem relação jurídica de emprego público previamente esta-
belecida, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 30.º, da Lei n.º 35/2014 
de 20 de junho, na redação da Lei n.º 25/2017 de 30 de maio e conforme 
deliberação da Câmara Municipal de 3 de setembro de 2018.

5 — Forma e prazo de apresentação das candidaturas:
5.1 — Prazo — 10 dias úteis, a contar da data da publicação do pre-

sente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.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.

5.2 — Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser 
formalizadas, sob pena de exclusão, mediante o preenchimento de for-
mulário 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 funciona-
mento, 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.

Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio eletrónico.
5.3 — Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados, 

sob pena de exclusão de:
a) Fotocópia do certificado de habilitação literária;
b) Currículo profissional, datado e assinado, mencionando nomeada-

mente a formação académica, a experiência profissional anterior, relevante 
para o exercício das funções do posto de trabalho a concurso e as ações 
de formação, com indicação da sua duração, juntando fotocópia dos 
documentos que comprovem os factos nele referidos, sob pena de não 
serem consideradas as respetivas informações;

c) Quando aplicável, declaração emitida pelo serviço de origem, da 
qual conste a modalidade da relação jurídica de emprego público, a 
descrição das atividades que atualmente executa, antiguidade na carreira 
e no exercício de funções públicas, a avaliação de desempenho obtida 
nos últimos três anos avaliados e a identificação da carreira/categoria em 
que se encontra inserido, com a identificação da respetiva remuneração 
reportada ao nível e posição remuneratória auferidos.

5.4 — Nos termos dos n.os 6 e 7 do artigo 28.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, os candidatos que exercem funções ao serviço do Município 
de Serpa ficam dispensados de apresentar os documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto anterior, desde que refiram que os mesmos 
se encontram arquivados no seu processo individual.

5.5 — Na falta de apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos gerais referidos nas alíneas a) a e) do n.º 4.1 do presente aviso, 
os candidatos devem declarar no requerimento, sob compromisso de 
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram, 
relativamente a cada um dos requisitos.

5.6 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de março e para 
efeitos de admissão a concurso, os candidatos com deficiência devem 
declarar, no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o 
respetivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência e os meios de 
comunicação a utilizar no processo de seleção.

5.7 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

5.8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

6 — Métodos de seleção: Nos termos do artigo 6.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Porta-
ria 145 -A/2011, de 6 de abril, conjugada com o artigo 36.º da Lei 
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n.º 35/2014, de 20 de junho, os métodos de seleção a adotar são a 
Prova de conhecimentos e a Avaliação psicológica, ambos com ca-
ráter eliminatório e complementarmente a Entrevista Profissional de 
Seleção (EPS).

6.1 — a) As provas de conhecimentos (PC) de realização individual 
visam avaliar os conhecimentos profissionais e as competências técnicas 
dos candidatos necessárias ao exercício da função. Irá ser pontuada na 
escala valorativa de 0 a 20, com valoração até às centésimas.

Será uma prova teórica, escrita, de realização individual, que terá 
uma duração de 90 minutos. Será constituída por perguntas de desen-
volvimento, com possibilidade de consulta, incidindo sobre a seguinte 
legislação: — Constituição da República Portuguesa — Parte I, Tí-
tulo III — Direitos e Deveres Económicos, Sociais e Culturais; Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime jurídico das autarquias locais); 
Lei n.º 169/99, de 11 de janeiro, na redação da Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de janeiro (estabelece o quadro de competências, assim como o 
regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das 
freguesias); Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei geral do trabalho 
em funções públicas) — Anexo — Parte II, Título IV, Capítulo IV até 
ao Capítulo VII; Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação 
atual (Código de Trabalho) — Livro I, Título II, Capítulo II; Código 
do Procedimento Administrativo; Regulamento da Estrutura Orgânica 
dos Serviços Municipais de Serpa, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 52, de 14 de março de 2018; Lei n.º 47/2004, de 19 de 
agosto, na versão atual (Lei Quadro dos Museus Portugueses); Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro (Estabelece as bases da política e do 
regime de proteção e valorização do património cultural); Decreto -Lei 
n.º 148/2015, de 4 de agosto (Regime da classificação e da inventariação 
dos bens móveis de interesse cultural, bem como as regras aplicáveis à 
exportação, expedição, importação e admissão dos bens culturais mó-
veis); Decreto -Lei n.º 114/2012, de 25 de maio — Aprova a orgânica 
das Direções Regionais de Cultura;

b) A avaliação psicológica visa avaliar, através de técnicas de natureza 
psicológica, aptidões, características de personalidade e competências 
comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico de adap-
tação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência 
o perfil de competências previamente definido. A avaliação psicológica 
é valorada da seguinte forma: Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

c) A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) será composta por 
uma única fase, de realização individual. Será valorada na escala de 0 
a 20 valores e visa avaliar de forma objetiva e sistemática a experiência 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a intera-
ção estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente 
os relacionados com a capacidade de comunicação e relacionamento 
interpessoal.

7 — Os métodos de seleção a utilizar no recrutamento de candidatos, 
que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou ati-
vidade caraterizadoras dos postos de trabalho em causa, bem como no 
recrutamento de candidatos em situação de requalificação que, imedia-
tamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou 
atividade, os métodos de seleção são os seguintes: Avaliação curricular 
e entrevista de avaliação de competências ambos com caráter elimina-
tório, exceto, quando afastados por escrito, nos termos dos n.os 2 e 3 do 
artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

7.1 — a) A Avaliação curricular visa analisar a qualificação dos can-
didatos, designadamente a habilitação académica de base, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. Para tal 
são considerados e ponderados os elementos de maior relevância para 
o posto de trabalho a ocupar, definidos pelo júri.

b) A Entrevista de avaliação de competências visa avaliar numa re-
lação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais 
diretamente relacionados com as competências consideradas essen-
ciais para o exercício da função. Para esse efeito será elaborado um 
guião de entrevista composto por um conjunto de questões diretamente 
relacionadas com o perfil de competências previamente definido, asso-
ciado a uma grelha de avaliação individual, que traduz a presença ou 
ausência dos 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.

8 — Aos candidatos que faltem ou obtenham uma valoração inferior a 
9,5 valores em qualquer dos métodos de seleção, consideram -se excluí-
dos do procedimento, não lhes sendo aplicável o método seguinte.

9 — Parâmetros de avaliação - Nos termos da alínea t) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Portaria 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 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.

10 — Falta de comparência — A falta de comparência dos candidatos 
a qualquer um dos métodos de seleção para que seja convocado equivale 
a desistência do procedimento.

11 — A classificação e ordenação final dos candidatos, completem o 
procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa 
de 0 a 20 valores em resultado da média aritmética ponderada das clas-
sificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, conforme 
artigo 34.º da portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro e será efetuada 
através da seguinte fórmula:

CF = (PC45 %) + (AP25 %) + (EPS30 %)

sendo:
CF = Classificação Final;
PC = Prova de Conhecimentos;
AP = Avaliação Psicológica;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

A classificação final dos candidatos a enquadrar no âmbito do n.º 7 
do presente aviso, será obtida através da seguinte fórmula:

CF = (AC60 %) + (EAC40 %)

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

12 — Os candidatos com deficiência terão preferência em caso de 
igualdade de classificação, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 fevereiro.

13 — Composição do júri do concurso:
Presidente: Maria Manuel dos Anjos Oliveira, Chefe de Divisão da 

Cultura e Património, em regime de substituição;
Vogais Efetivos — Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão 

de administração, finanças, recursos humanos e assessoria jurídica e 
Ana Carla Efigénio Faísco, Técnica Superior;

Vogais Suplentes — Maria João da Silva Vieira e Norine da Cruz 
Brito, técnicas superiores, todos do Município de Serpa.

13.1 — O júri designado para o procedimento concursal procederá 
também à avaliação do período experimental.

13.2 — Em cada procedimento concursal, o primeiro vogal efetivo 
substitui, nas faltas e impedimentos, o presidente de júri.

14 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notifi-
cação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos 
termos previstos no art. 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.

15 — 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).

16 — 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 o 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. A lista unitária de ordenação final, após homologação, 
é afixada em local visível e público das instalações da entidade em-
pregadora pública e disponibilizada na sua página eletrónica, é ainda 
publicada na 2.ª série do Diário da República, com informação sobre 
a sua publicitação.

17 — Posição remuneratória de referência: é a 1.ª posição remu-
neratória/nível remuneratório 5, a que corresponde, presentemente, 
a remuneração base de 683,13 €(Seiscentos e oitenta e três euros e 
treze cêntimos). da Tabela Remuneratória Única, não havendo lugar à 
negociação, conforme o preceituado no artigo 38.º da LTFP conjugado 
com o artigo 21.º da Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro, que aprovou 
o Orçamento de Estado para 2019..

18 — Publicitações: 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.

19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração pública, enquanto entidade empregadora, promove 
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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.
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 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 


