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Dezembro, aplicável às autarquias por força do Decreto -Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, a candidata Cecília Rodrigues Nascimento Venâncio, 
aprovada no concurso em epígrafe, aberto por aviso datado de 13 de 
Março de 2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 
26 de Março de 2008.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento 
do visto do Tribunal de Contas.)

3 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, António José Messias 
do Rosário Sebastião.

300417711 

 CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Aviso n.º 18147/2008
Torna -se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º do 

Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra em discus-
são pública o pedido de alteração à licença de loteamento, titulada pelo 
alvará n.º 25/88, a requerimento de Armando Pereira Guedes, residente 
no lugar de Ervedeiros, freguesia de Bustelo, NIF 187739056, na qua-
lidade de proprietário do lote n.º 12 do referido alvará de loteamento, 
sito no lugar de Sá de Cima, freguesia de S. Gonçalo, pelo período de 
15 dias, que se inicia 8 dias após a publicação do presente aviso na 2.ª 
Série do Diário da República.

Finalidade do pedido:
Alteração da área bruta de construção prevista para a cave, passando 

de 40 m2 para 152 m2.

O processo administrativo respectivo, com o n.º 13/08 (Altelote) 
pode ser consultado, todos os dias úteis, dentro das horas normais de 
expediente, na Repartição Administrativa do Departamento de Urba-
nismo desta Autarquia.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente, ve-
nham a ser apresentadas, devem ser formuladas através de requerimento 
escrito dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, devendo neste 
constar a identificação completa, os endereços dos seus autores e a 
qualidade em que se apresentam, as quais deverão ser entregues ou 
remetidas por correio, sob registo, na Câmara Municipal.

6 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, Armindo José da 
Cunha Abreu.

300419348 

 Aviso n.º 18148/2008
Torna -se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º do 

Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra em discus-
são pública o pedido de licenciamento de operação de loteamento em 
nome e a requerimento de Adquirir e Gostar, NIPC 505 266 431, com 
sede na Urbanização da Boavista, lote 7, freguesia de Cepelos, para o 
prédio rústico, sito no lugar de Salgueirinhos, freguesia de Telões, ins-
crito na respectiva matriz sob o artigo 381 e descrito na Conservatória 
do Registo Predial na ficha 3175/20070110, pelo período de 15 dias, 
que se inicia oito dias após a publicação do presente aviso na 2.ª Série 
do Diário da República.

Finalidade do pedido: A operação de loteamento incide sobre o prédio 
supra e apresenta as seguintes características:

a) 4754.80 m2 para a constituição de 16 lotes de terreno;
b) 2144.09 m2 para faixa de rodagem;
c) 713.41 m2 de área para passeio;
d) 275 m2 para estacionamento;
e) 357.70 m2 áreas verdes de utilização colectiva;
f) 315 m2 para área de infra -estruturas.

O processo administrativo respectivo, com o n.º 46/08 (LOTOP), 
pode ser consultado, todos os dias úteis, dentro das horas normais de 
expediente, na Repartição Administrativa do Departamento de Urba-
nismo desta Autarquia.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente, ve-
nham a ser apresentadas, devem ser formuladas através de requerimento 
escrito dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, devendo neste cons-
tar a identificação completa, o endereço dos seus autores e a qualidade 
em que as apresentam, as quais deverão ser entregues ou remetidas por 
correio, sob registo, na Câmara Municipal.

6 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, Armindo José da 
Cunha Abreu.

300419997 

 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso n.º 18149/2008
A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 27, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, que se encontra aberto um período de discussão pública, 
pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a alteração ao alvará de lo-
teamento, que consiste em alterar os lotes 39, 40 e 62, sito Quinta do 
Boucinho, freguesia de Nogueiró, em que é requerente Construções F. 
Rodrigues, L.da, e António Manuel A. Sousa Martins.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do presente 
aviso no Diário da República, poderão os interessados apresentar por 
escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e pedidos de 
esclarecimentos relativamente à pretendida operação urbanística, as 
quais serão posteriormente objecto de resposta fundamentada perante 
aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorialmente 
eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que de-
vessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares apli-
cáveis e;

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de lotea-
mento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos respectivos 
Departamentos Técnicos Municipais, bem como de eventuais pareceres, 
autorizações ou aprovações emitidas por entidades externas ao município, 
encontra -se disponível, para consulta, na Divisão Administrativa de Apoio 
aos Departamentos Técnicos de Obras, sita no Edifício do Pópulo, Braga.

9 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, Francisco Soares 
Mesquita Machado

300421194 

 CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

Aviso (extracto) n.º 18150/2008

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar 
de engenheiro técnico civil estagiário do grupo de pessoal técnico

1 — Para os devidos efeitos, se torna público que, pelo despacho 
n.º 3/2008, do Presidente da Câmara Municipal, datado de 15 de Ja-
neiro de 2008, e nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à Administração Local pelo Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, concurso externo de ingresso para provimento de um lugar 
de Engenheiro Técnico Civil, do grupo de pessoal Técnico, do mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal.

2 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
Republica Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

3 — O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso, ces-
sando com o provimento do lugar.

4 — O local de trabalho situa -se na área do Município de Estremoz.
5 — O vencimento será o correspondente ao escalão 1 índice 222, 

nos termos do Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 30 de Dezembro, e as 
condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes 
para os funcionários da Administração Local.

6 — Requisitos de admissão — só serão admitidos ao concurso os 
candidatos que satisfaçam os requisitos gerais definidos no n.º 2 do 
artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei 
especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmente exigidas 

para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando 

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
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7 — Para efeitos de recrutamento foi consultada a Bolsa de Em-
prego Público, nos termos previstos no artigo 41.º da Lei n.º 53/2006, 
de 7 de Dezembro, verificando -se não existir pessoal em situação de 
mobilidade especial.

8 — Formalização das Candidaturas — As candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Presidente da Câmara 
Municipal de Estremoz, podendo ser entregue pessoalmente na Secção de 
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, 
com aviso de recepção, para Câmara Municipal de Estremoz, Rossio 
Marquês de Pombal, 7100 — 513 Estremoz, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de nas-
cimento, bilhete de identidade termo da respectiva validade e serviço 
emissor, situação militar, residência, código postal e telefone;

b) Habilitações académicas;
c) Habilitações profissionais (cursos de formação e outros);
d) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do Diário 

da República em que foi publicado o presente aviso;
e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever apre-

sentar por considerar passíveis de influir na apreciação do seu mérito 
ou de constituir motivo de preferência legal, os quais, todavia só serão 
tidos em conta pelo Júri se devidamente comprovados.

f) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso, apresen-
tados com o requerimento.

8.1 — Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser acom-
panhados da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, detalhado, datado e assinado, com indicação 

das tarefas desenvolvidas pelo candidato ao longo da sua actividade 
profissional;

c) Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte 
Fiscal.

8.2 — Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompanhados 
da documentação que comprove os requisitos gerais exigidos no n.º 6 
deste aviso, podendo ser substituídos no respectivo requerimento, sob 
compromisso de honra e em alíneas separadas, a situação precisa em 
que o candidato se encontra relativamente a cada um dos requisitos.

8.3 — A falta de documentos que devem acompanhar o requerimento 
de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de exclusão, nos 
termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.4 — O disposto no número anterior, não impede que o Júri exija aos 
candidatos em caso de dúvida sobre a respectiva situação, a apresentação 
de documentos comprovativos das suas declarações.

9 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da Lei.

10 — Métodos de selecção — nos termos do artigo 19.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar são 
os seguintes:

a) Avaliação curricular (AC);
b) Prova de Conhecimentos (PC)
c) Entrevista Profissional de Selecção (EPS).

10.1 — A classificação final, expressa de 0 a 20 valores e resultará 
da aplicação da seguinte fórmula:

CF = AC + PC + EPS
3

em que:
CF = Classificação final;
AC = Avaliação curricular;
PC = Prova de Conhecimentos;
EPS = Entrevista profissional de selecção.

11 — A avaliação curricular (AC) que visa avaliar, numa escala de 0 a 
20 valores, as aptidões profissionais dos candidatos na área funcional 
em causa, com base na análise do respectivo currículo profissional, será 
obtida pela aplicação da seguinte fórmula e terá em conta a análise dos 
seguintes critérios:

AC = HA + EP + FP
3

em que:
AC = Avaliação curricular;
HA = Habilitações Académicas;
EP = Experiência profissional;
FP = Formação profissional.

As Habilitações Académicas (HA) serão valoradas do seguinte modo, 
com um máximo de 20 valores:

11.1.1 — Bacharelato em Engenharia Civil = valor correspondente 
à nota final de curso;

Mais licenciatura — acresce 1 valor;
Mais pós -graduação — acresce mais 1 valor;
Mais mestrado — acresce mais 1 valor;
Mais doutoramento — acresce mais 1 valor;
11.1.2 — Valorização da experiência profissional (EP), em que se 

ponderará o desempenho efectivo de funções na área de actividade em 
causa e será quantificada pelo tempo de serviço prestado, expresso em 
anos completos, com o máximo de 20.

11.1.3 — A formação profissional (FP) será valorada de acordo com 
a seguinte escala:

Sem formação profissional = 10 valores;
Formação relacionada com a área funcional do lugar a concurso:
Até 35 horas = 12 valores;
> 35 horas e < 70 horas = 13 valores;
> 70 horas e < 140 horas = 14 valores;
> 140 horas e < 300 horas = 16 valores;
> 300 horas = 18 valores;

Só formação profissional não relacionada com a área funcional do 
lugar a concurso:

> 35 horas = 11 valores;

Com formação na área + formação noutras áreas > 35 horas = nota 
da formação na área + 1 valor.

12 — A Prova Oral de Conhecimentos Teóricos (PC), com carácter não 
eliminatório e com duração máxima de trinta minutos, terá por função 
avaliar, numa escala de zero a vinte valores, os níveis de conhecimentos 
académicos e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao 
exercício da função de Engenheiro Técnico Civil. A Prova de Conheci-
mentos Teóricos versará os seguintes temas e diplomas:

Tema I — Regime Jurídico da Função Pública:
Decreto -Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, 

de 11 de Agosto, pelo Decreto -Lei n.º 70 -A/2000, de 5 de Maio, pelo 
Decreto -Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio e pelo Decreto -Lei n.º 181/2007, 
de 9 de Maio;

Tema II — Administração Pública Local:
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 

n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro;

Tema III — Legislação Especifica:
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introdu-

zidas pelo Decreto -Lei n.º 117/2001, de 4 de Junho, pela lei n.º 15/2002, 
de 22 de Fevereiro e pelo Decreto -Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto;

Decreto -Lei n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei n.º 163/99, de 
14 de Setembro, pelo Decreto -Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho e pela 
Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro;

Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
Decreto -Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro.

13 — A Entrevista Profissional de Selecção (EPS), que tem como 
objectivo determinar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma 
objectiva e sistemática, as capacidades e aptidões profissionais e pessoais 
dos candidatos, será avaliada pela aplicação da seguinte fórmula e terá 
em conta a análise dos seguintes parâmetros:

EPS = SCR + FV + MDF + CE

em que:
SCR = Sentido crítico e de responsabilidade
FV = Fluência Verbal
MDF =Motivação para o desempenho das funções
CE = Comportamento em Entrevista

Sentido Crítico e de Responsabilidade (SCR) — classificado de 1 a 
5 valores, avaliando -se a capacidade crítica e de assunção de respon-
sabilidades;

Fluência Verbal (FV) — classificada de 1 a 5 valores, apreciando -se 
a correcção vocabular e a capacidade de expressão oral;

Motivação para o Desempenho de Funções (MDF) — classificada de 
1 a 5 valores, avaliando -se a motivação para o desempenho de funções, 
dinamismo e ambições;



Diário da República, 2.ª série — N.º 117 — 19 de Junho de 2008  26815

Comportamento em Entrevista (CE) — classificado de 1 a 5 valores, 
analisando -se a facilidade de relacionamento e o comportamento exibido 
durante a entrevista.

Graus de valoração:
1 = Insatisfatório;
2 = Pouco Satisfatório;
3 = Satisfatório;
4 = Bom;
5 = Muito Bom.

14 — O Júri do concurso terá a seguinte composição:
Presidente do Júri: João Carlos Rodrigues Fragoso Chouriço, Ve-

reador dos Pelouros da Cultura, Inovação e Modernização e Obras 
Municipais,

Vogais efectivos: Paulo Jorge Cunha Catarino Silva, Engenheiro Téc-
nico Civil de 1.ª Classe e Sónia Maria Craveiro Gomes Ferro, Técnica 
Superior Principal — Consultora Jurídica;

Vogais suplentes: João Paulo Amador Fitas Garcia, Técnico Superior 
de 2.ª Classe e Ana Margarida Picado Ferreira, Técnica Superior de 
2.ª classe.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente de Júri nas suas faltas 
e impedimentos.

3 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, José Alberto Fateixa.
300422596 

 CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Aviso n.º 18151/2008

Alteração do alvará de loteamento n.º 6/74
Quinta do Poço, Évora

Manuel Melgão, Vice -presidente da Câmara Municipal de Évora, para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, faço saber a todos os interessados que está aberto Inquérito 
Público, pelo período de 15 dias a contar da publicação deste aviso no 
Diário da República, referente à proposta de Alteração do Alvará de 
Loteamento n.º 6/74.

O processo com a proposta de alteração poderá ser consultado no 
atendimento da Secção de Apoio Administrativo do Departamento 
de Projectos de Obras Particulares, durante o horário de expediente 
(8.30h — 15.00h).

Nesse local poderão ser apresentadas por escrito e dirigidas ao Sr. 
Presidente da Câmara quaisquer reclamações, observações, sugestões 
e pedidos de esclarecimentos no período em que decorre o presente 
Inquérito Público.

26 de Maio de 2008. — O Vice -Presidente da Câmara, Manuel Mel-
gão.

300421331 

 CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso n.º 18152/2008
Alteração ao loteamento a que se refere o processo n.º 7/PL/92, sito 

no lugar da Portela, da freguesia de Arões (S. Romão), concelho de 
Fafe, que consiste no aumento da altura total dos muros de vedação do 
lote n.º 36, do mencionado loteamento, de 0,90 m para 1,80 m, sendo 
0,40 m, em chapa.

P.N. 7/PL/92

De acordo com o despacho exarado em 2008 -05 -15, pelo Sr. Presidente 
desta Câmara Municipal, decorrerá um período de discussão pública 
pelo prazo de 15 dias (a contar da data de publicação do presente aviso), 
durante o qual poderão os interessados apresentar por escrito, quaisquer 
reclamações, sugestões ou informações, relativamente às questões que 
possam ser consideradas no âmbito da respectiva Alteração ao Lotea-
mento, conforme determina o artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redacção do Decreto -Lei n.º 177/2001, de 04 

de Junho, e de acordo com o disposto no artigo 77.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção do Decreto -Lei n.º 316/2007, 
de 19 de Setembro.

Sempre que necessário, poderá ser consultado o processo de lo-
teamento, no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, 

às segundas -feiras das 17:30 às 19:30 horas, e às quartas -feiras, durante 
o período da manhã.

6 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
300423462 

 CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Aviso n.º 18153/2008

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho para a Administração
Pública — Promoção automática

Por meu despacho de 12 de Maio de 2008, no uso de competências 
próprias, ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela lei 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, e 
considerando o disposto na alínea b), do n.º 3, do artigo 15, da Lei 
n.º 10/2004, de 22 de Março, adaptado à Administração Local pelo 
Decreto Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de Junho, em que a atribuição 
de Excelente na avaliação do desempenho se traduz no reconhecimento 
de mérito excepcional, sendo concedido o direito à promoção na res-
pectiva carreira, independentemente de concurso, caso esteja a decorrer 
o último ano do período de tempo necessário à promoção, nomeei, por 
terem obtido a classificação de Excelente na avaliação de desempenho 
referente ao ano de 2007:

Sílvia Maria Antunes Ferreira, Técnica Superior de 2.ª Classe, para 
Técnica Superior de 1.ª Classe;

Graça Maria Fareleira Cardoso, Técnica Superior de Gestão de 1.ª 
Classe, para Técnica Superior de Gestão Principal;

Pedro Alexandre de Brito Marques Almeida Malta, Técnico Supe-
rior de Gestão de 2.ª Classe, para Técnico Superior de Gestão de 1.ª 
Classe;

Paula Maria Cera Loio Panão, Técnica Superior de Direito de 1.ª 
Classe, para Técnica Superior de Direito Principal;

Natércia Maria Noro Simões, Assistente Administrativo Principal, 
para assistente administrativo especialista;

António Manuel de Sousa Rascão Piedade, Bombeiro de 3.ª classe, 
para Bombeiro de 2.ª classe;

Carlos Manuel de Carvalho Pinto, Bombeiro de 2.ª classe, para Bom-
beiro de 1.ª classe.

Luís Miguel Cândido Fonseca, Técnico Superior de Economia de 1.ª 
Classe, para Técnico Superior de Economia Principal;

Carlos Alberto Costa de Sousa, Eng.º Civil de 1.ª Classe, para Eng.º 
Civil Principal.

As presentes nomeações produzem efeitos a partir da data da aceitação 
da nomeação e estão isentas de visto do Tribunal de Contas.

28 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, António Baptista 
Duarte Silva.

300423649 

 CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso n.º 18154/2008

Licença de longa duração
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de 

2008/05/14 do Sr. Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada a 
licença de longa duração de:

Maria Teresa Pereira Bourgard, Técnica Profissional Desenhadora 
Principal, com efeitos a partir de 01 de Junho de 2008.

6 de Junho de 2008. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso.

300419834 

 Aviso n.º 18155/2008

Licença de longa duração
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de 2008/05/14 

do Sr. Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada a licença de 
longa duração de Maria Teresa Pereira Bourgard, Técnica Profissional 
Desenhadora Principal, com efeitos a partir de 01 de Junho de 2008.

6 de Junho de 2008. — O Director Municipal, Luís Centeno Fragoso.
300419931 




