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dos candidatos, nos termos do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11 de Julho. Incidirá sobre os seguintes factores de apreciação e terá 
como suporte a grelha também a seguir mencionada e como pontos 
máximos:

Concurso 1:
A — Interesse e motivação profissionais — 5 pontos;
B — Capacidade de expressão e comunicação — 5 pontos;
C — Sentido de organização e capacidade de inovação — 5 pontos;
D — Capacidade de relacionamento — 5 pontos;
Total — 20 pontos.

Concurso 2:
A — Capacidade de relacionamento — 5 pontos;
B — Responsabilidade — 5 pontos;
C — Qualidade de trabalho — 5 pontos;
D — Motivação para o desempenho do cargo — 5 pontos;
Total — 20 pontos.

Da ponderação dos factores resulta a seguinte classificação:
Excepcionalmente favorável — 20 pontos;
Favorável — 16 pontos;
Bastante satisfatório — 14 pontos;
Satisfatória — 12 pontos;
Razoável — 10 pontos;
Pouco satisfatória — 8 pontos;
Insatisfatória — 6 pontos;
Desfavorável — 4 pontos;
Completamente desfavorável — 0 pontos.
Sistema de classificação

14 — Classificação Final (CF) — o ordenamento final dos candidatos, 
resultante da aplicação dos métodos de selecção descritos, será expresso 
na escala de 0 a 20 valores, considerando -se não aprovados quem obtiver 
classificação inferior a 9,5 valores, sendo a classificação final (CF), 
expressa na mesma escala, a qual resultará da média aritmética simples 
das classificações obtidas em cada um dos métodos a seguir referidos 
e efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

Concurso 1:

CF = (PECE x 2) + (AC x 1) + (EPS x 1)
 4

Concurso 2:

CF = (PECG x 2) + (EPS x 1)
 3

em que:
CF = classificação final;
PECE = Prova escrita de conhecimentos específicos;
PECG = prova escrita de conhecimentos gerais;
AC = Avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

15 — Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos níveis 
de avaliação dos métodos de selecção a utilizar nos presentes concursos, 
bem como os sistemas de classificação final, incluindo as respectivas fór-
mulas classificativas, constam de actas de reuniões do júri do concurso, 
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

Concurso 1:
16 — Regime de estágio:
16.1 — O estágio, com carácter probatório, terá a duração de 180 dias 

e obedecerá às regras constantes do artigo 5.º do Decreto Lei n.º 265/88, 
de 28 de Julho.

16.2 — A avaliação e a classificação final, competem ao respectivo 
júri, e far -se -ão com base no relatório de estágio a apresentar pelo 
estagiário, serão traduzidas numa escala de 0 a 20 valores e atenderão 
os seguintes factores:

Relatório de estágio;
A avaliação do desempenho obtida durante o período de estágio;
Formação profissional realizada no período do estágio.

16.3 — As menções qualitativas em que se traduz a avaliação de 
desempenho, são convertidas de acordo com a seguinte tabela de equi-
valências:

Menção de Insuficiente — 4 valores;
Menção de Necessita de Desenvolvimento — 8 valores;

Menção de Bom — 12 valores;
Menção de Muito Bom — 16 valores;
Menção de Excelente — 20 valores.

16.4 — Quanto à formação e aperfeiçoamento profissional serão 
ponderadas as acções de formação e aperfeiçoamento profissional, 
em especial as relacionadas com as áreas funcionais do lugar posto a 
concurso, até ao máximo de 20 valores:

Até 7 horas — 10 valores;
Até 14 horas — 14 valores;
Até 30 horas — 16 valores;
Até 70 horas — 18 valores;
Superior a 70 horas — 20 valores;

16.5 — A classificação final do estágio será resultante da aplicação 
da seguinte fórmula:

CF = 5RE + 4AD + 1FP
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em que:
CF = classificação final;
RE = relatório de estágio;
AD = avaliação do desempenho;
FP = formação profissional.

16.5 — O júri do estágio será o mesmo do concurso.
17 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-

sificação final dos concorrentes serão afixadas no átrio dos Paços do 
Município, ou publicadas no Diário da República, 2.ª série, conforme 
as situações previstas no Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 — Composição do júri:
Concurso 1:
Presidente — Dr. José Alberto da Silva Alexandre e Sousa, Vereador.
Vogais efectivos: Eng.ª Maria Patrocínia dos Santos Oliveira Borges, 

Directora do Departamento Técnico, que substituirá o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos e Eng.ª Maria Luísa Leitão da Silva, Técnica 
Superior de 1.ª Classe — Engenheira Florestal.

Vogais suplentes: Dr.ª Ana Teresa Soares de Melo Camarate de Cam-
pos Seia de Matos, Directora do Departamento de Administração Ge-
ral e Eng.ª Mónica Catarina Fernandes Almeida, Técnica Superior de 
2.ª Classe — Engenheira Florestal.

Concurso 2:
Presidente — Dr. José Alberto da Silva Alexandre e Sousa, Vereador.
Vogais efectivos: Dr.ª Ana Teresa Soares de Melo Camarate de Cam-

pos Seia de Matos, Directora do Departamento de Administração Geral, 
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e Ana Paula 
Correia Martins, Chefe de Secção.

Vogais suplentes: Custódio António Tavares Barbosa, Chefe de Secção 
e Cristina Maria Matos Martins, Chefe de Secção.

30 de Abril de 2008. — O Presidente da Câmara, António Carlos 
Figueiredo.

300333017 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 16015/2008
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho de Pre-

sidente da Câmara Municipal, são renovados os seguintes contratos 
de trabalho a termo resolutivo certo nas categorias indicadas, com os 
seguintes funcionários:

António Alfredo Laranjo Traquinas — Auxiliar dos Serviços Gerais 
por mais um ano a partir de 15 de Janeiro de 2008

Rodrigo Augusto Pifano do Atalho — Carpinteiro por mais um ano 
a partir de 16 de Abril de 2008

João Paulo Fialho da Encarnação — Técnico Superior de Ambien-
te — Estagiário por mais um ano a partir de 16 de Abril de 2008

Marta Susana Rebocho Carujo — Técnica Superior de Sociolo-
gia — Estagiária por mais um ano a partir de 2 de Maio de 2008

Maria Teresa Lopes Patrão de Figueiredo e Sousa — Técnica Su-
perior de Urbanismo — Estagiária por mais um ano a partir de 2 de 
Maio de 2008
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Pedro Miguel Ratinho Correia e Maria Armanda Machado Rapo-
so — Técnico Profissional de 2.ª Classe por mais um ano a partir de 2 
de Maio de 2008

Luís Miguel Lageira Onofre — Canalizador por mais dois anos a 
partir de 12 de Maio de 2008

7 de Abril de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
300330328 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO

Aviso n.º 16016/2008
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

10 de Abril de 2008, foi renovada a Comissão de Serviço ao Chefe 
da Divisão Administrativa, Francisco José Correia Coelho, por novo 
período de três anos a partir de 24 de Junho de 2008, nos termos do 
artigo 23.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de Janeiro, republicada e alterada 
pela Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto e aplicada à Administração Local 
pelo Decreto -Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril, com a redacção dada pelo 
Decreto -Lei n.º 104/2006 de 7 de Junho.

13 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, Júlio José Saraiva 
Sarmento.

300333374 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso n.º 16017/2008

Torno público que, por despacho de 8 de Maio de 2008, reclassifiquei 
definitivamente, após nomeação em comissão de serviço extraordinária 
por um ano, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 19 de Setembro, o Licenciado António José Faria 
dos Santos, na categoria de Engenheiro Químico de 2.ª Classe, com 
efeitos a partir de 11 de Maio de 2008, efectuando -se a remuneração 
pelo escalão 1, índice 400.

9 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, Fernando Horácio 
Moreira Pereira de Melo.

300329957 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO

Aviso n.º 16018/2008

Concurso interno de acesso limitado para provimento de um 
lugar de técnico de 1.ª classe — Área administrativa e financeira

Para os devidos efeitos, torna -se público que por meu despacho de 
09 de Maio de 2008, e no uso da competência que me é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto -Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe é dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
Janeiro, nomeei com efeitos a partir do dia 08 de Maio de 2008, para o lu-
gar em epígrafe a candidata Patrícia Isabel Gil dos Santos Lourenço.

O termo de aceitação deverá ser assinado no prazo legal de 20 dias, 
contados a partir da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 46 conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97 de 26 
de Agosto)

14 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, Gilberto Repolho 
dos Reis Viegas.

300333439 

 Aviso n.º 16019/2008

Transferência da técnica profissional de 2.ª classe — Área
de turismo — Carima Mariam P. Sadrudine Samssundin

Para os devidos efeitos torna -se público que por meu despacho de 11 
de Março de 2008, proferido no uso da competência que me confere a 
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, e ao abrigo do 
disposto no artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 427/98, de 07 de Dezembro, 
aplicado à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 409/91 de 17 de 
Outubro, foi autorizada a transferência para este Município, da Técnica 
Profissional de 2.ª classe — área de Turismo, Carima Mariam Pires 
Sadrudine Samssundin, da Junta de Turismo da Costa do Estoril, com 
efeitos a partir do dia 1 de Maio de 2008.

O lugar deverá ser aceite no prazo legal de 20 dias, contados a partir 
da publicação do presente aviso no Diário da República.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 46.º conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97 de 26 
de Agosto).

14 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, Gilberto Repolho 
dos Reis Viegas.

300333593 

 JUNTA DE FREGUESIA DE BRINCHES

Aviso (extracto) n.º 16020/2008

Nomeação

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, alínea a), do Decreto -Lei 
n.º 427/89, aplicado à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, torna -se público que, por deliberação datada de 22 
de Abril de 2008, foi nomeada a título definitivo, a funcionária a seguir 
designada do quadro privativo desta Junta de Freguesia, na sequência 
do concurso interno de acesso limitado, para provimento de um lugar 
de Assistente Administrativa Principal, aberto por aviso afixado nesta 
Junta de Freguesia em 3 de Abril de 2008:

Gisela Maria Correia Sota Martins

A candidata deverá aceitar a nomeação, no prazo de 20 dias úteis após 
a publicação do presente aviso no Diário da República.

(Processo isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do 
disposto no artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de 
Agosto).

14 de Maio de 2008. — A Presidente, Maria dos Anjos Rézio Fa-
quinéu Parreira.

300330011 

 JUNTA DE FREGUESIA DE MAIORCA

Edital n.º 525/2008

Brasão, Bandeira e Selo

José António Borges Ligeiro, presidente da Junta de Freguesia de 
Maiorca, do município de Figueira da Foz:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da 
freguesia de Maiorca, do município de Figueira da Foz, tendo em conta 
o parecer emitido em 24 de Janeiro de 2006, pela Comissão de Heráldica 
da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos 
termos da alínea q), do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 169/99 
de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão 
da Assembleia de Freguesia de 20 de Abril de 2006.

Brasão: escudo de verde, torre quadrangular de prata, lavrada de negro, 
aberta e frestada de vermelho, entre um ramo de oliveira e um ramo 
de sobreiro, ambos de prata e frutados de ouro, postos em orla, com os 
pés passados em aspa e atados com torçal de ouro; campanha diminuta 
ondada de três tiras de prata e azul. Coroa mural de prata de quatro torres. 
Listel branco, com a legenda a negro: «MAIORCA».

Bandeira: esquartelada de amarelo e verde. Cordão e borlas de ouro 
e verde. Haste e lança de ouro.

Selo: nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de 
Maiorca — Figueira da Foz».

15 de Maio de 2008. — O Presidente, José António Borges Ligeiro.
300333763 




