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”Regulamento Geral do ruído e a sua Transposição para os Regulamentos 
Municipais”, pela VALIMAR.

O nomeado deverá assinar o respectivo termo de posse no prazo legal 
de 20 dias contado a partir da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República.

(Processo isento de visto prévio do Tribunal de Contas).
28 de Maio de 2009. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 

Margarida Ferreira da Silva.
301868228 

 Aviso n.º 10879/2009

Procedimento concursal de selecção para provimento de cargo 
de Direcção Intermédia de 1.º grau — Director de Departamento 

Educação e Qualidade de Vida
Em cumprimento do uso do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

Janeiro na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, bem 
como o artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na re-
dacção dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho:

Torna -se público que por despacho do Sr. Presidente da Câmara Muni-
cipal, datado de 30 de Abril de 2009, proferido ao abrigo da competência 
conferida pelo n.º 8, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
aplicada à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de 
Abril na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 7 de Junho, foi 
nomeado em regime de comissão de serviço por um período de 3 anos, 
eventualmente renovável, com precedência de procedimento concursal 
por urgente conveniência de serviço, cujas actas integrantes do processo 
foram homologadas em reunião de Câmara de 8 de Maio de 2009, com 
efeitos a 11 de Maio de 2009, nos termos do disposto nos números 8 e 9 
do artigo 21.º do referido diploma legal, Manuel Isaías Carvalho Alves, 
no cargo de Director de Departamento Educação e Qualidade de Vida.

Nota curricular:
Currículo Académico
Licenciatura em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto em 23 de Julho de 1990 com a classificação final de treze 
valores.

Currículo profissional
Autor de diversas publicações no âmbito da Educação e do Des-

porto.
Responsável pela concepção, avaliação e coordenação de Projectos 

no âmbito da Educação e do Desporto ligados à Câmara Municipal de 
Viana do Castelo e ao Instituto do Desporto de Portugal.

Responsável pelo Sector da Educação.
Responsável pela concepção e avaliação dos projectos: “Carta Edu-

cativa do concelho de Viana do Castelo”, VALIMAR 2006; “vencer a 
Idade com Saúde”, Projecto “iniciação à música nas Escolas e Jardins 
de Infância” 1997 -2002;”Actividades de enriquecimento curricular no 
1.º ciclo do Ensino Básico” 2004 -2009; Projecto”Programa Integrado 
de avaliação do estado nutricional, hábitos alimentares e abordagem do 
sobrepeso e obesidade em crianças do ensino básico” — 2008, “carta 
dos equipamentos desportivos de Viana do Castelo”, “Férias Desportivas 
Municipais”, entre outros.

Experiência profissional:
Cargos Dirigentes
Nomeado Chefe de Divisão de Acção Educativa e Desportiva em 

regime de substituição, desde 5 de Junho de 1996.
Nomeado Chefe de Divisão de Acção Educativa e Desportiva, em 

comissão de serviço, desde 2 de Maio de 2000.
Nomeado Chefe de Divisão de Desporto e de Educação, em regime 

de substituição, entre 28 de Abril de 2008 e a presente nomeação.
Carreira Técnica Superior:
Técnico da Direcção -Geral dos Desportos desde Maio de 1976.
Inicio de funções em regime de contrato administrativo de provi-

mento, no INDESP — Instituto do Desporto de Portugal, em 3 de Maio 
de 1990.

Técnico Superior de 2.ª classe, desde 6 de Janeiro de 1993;
Requisitado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo desde 24 de 

Janeiro de 1994, para assessoria aos Pelouros do Desporto, Educação 
e Cultura.

Técnico Superior Assessor Principal em 3 de Dezembro de 2006 
(último posicionamento na carreira de origem).

Frequência de acções de formação e seminários dos quais se destacam 
os seguintes: Formação Avançada em “Planeamento Estratégico para o 
Desenvolvimento”, pela Quaternaire Portugal, SA; curso de “Treinador 
de Natação — III e IV Graus”; Curso: “Animador Desportivo”; Curso 
Trainer GO -M Qualidade, pela VALIMAR; Curso “Gestão, Organi-
zação e Liderança”, pela VALIMAR; Curso “Gestão, Organização e 

Liderança”, pela VALIMAR; participação nas “I jornadas Técnicas de 
Natação, pelo futebol Clube do Porto; curso de “Atribuições e Compe-
tências das Autarquias Locais Gestão dos Pelouros de Deporto”, pela 
Câmara Municipal da Póvoa do Varzim; participação no Seminário 
“Carta Escolar, pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
participação nas jornadas de formação “O Protagonismo da Adminis-
tração Local na Agenda 21”; participação no Seminário em Segurança 
e Saúde no Trabalho: “A Escola como preâmbulo para a vida activa”, 
pela Escola superior de Tecnologia e Gestão; participação no “Fórum 
do dia Mundial de Saúde”, pela Escola superior de Enfermagem de 
Viana do Castelo; curso “Novo Código dos Contratos Públicos”, pela 
VALIMAR; Participação na formação”Redes Sociais e Parcerias e Li-
derança e Gestão das Redes Sociais”, pela Câmara Municipal de Viana 
do Castelo; participação em várias jornadas, congressos e seminários 
relacionados com a Educação e o Desporto.

O nomeado deverá assinar o respectivo termo de posse no prazo legal 
de 20 dias contado a partir da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República.

(Processo isento de visto prévio do Tribunal de Contas).
28 de Maio de 2009. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 

Margarida Ferreira da Silva.
301868203 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Aviso n.º 10880/2009
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 27 

de Fevereiro de 2009, e nos termos da alínea b) n.º 1 do artigo 73.º e do 
n.º 3 do artigo 74.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, foi nomeada com efeitos a 
1 de Março de 2009 e durante o período do presente mandato autárquico, 
para secretária do meu gabinete de apoio pessoal, a Técnica Superior 
Maria Manuela Monteiro Correia Oliveira.

26 de Maio de 2009. — O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
301842542 

 Aviso n.º 10881/2009
Para os devidos efeitos e em conformidade com o disposto no artigo 5.º 

do Decreto -Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, publica -se a lista de classi-
ficação da avaliação de estágio dos agentes municipais de 2.ª classe do 
concurso externo geral de ingresso aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 3.ª série, n.º 1151, de 8 de Agosto de 2005.

Hélder Filipe Mendes Marques — 16,1 valores
Igir Silva Rebelo — 15,8 valores
Vítor Miguel Pereira Silva — 15,8 valores
Nelson Silva Pereira — 15,6 valores
Sónia Patrícia Cunha Pereira Faria — 15,6 valores
Ana Maria de Brito Martins — 15,4 valores
Paulo Alexandre Cunha Magalhães — 15,3 valores
Cristiana Regina Lima Lopes — 15,1 valores
Maria do Céu Silva Oliveira — 15,0 valores

Esta classificação foi homolgada por despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Vila do Conde de 20 de Fevereiro de 2009.

26 de Maio de 2009. — O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
301846033 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 10882/2009

Concurso externo de ingresso para admissão de estagiários
com vista ao provimento de 29 postos de agente

municipal de 2.ª classe da carreira de polícia municipal
1 — Para os devidos efeitos, faz -se público que por despacho de 

08 -04 -2009, do Senhor Presidente, está aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis, concurso externo de ingresso para admissão de estagiários com 
vista ao provimento de 29 postos de agente municipal de 2.ª classe da 
carreira de polícia municipal, do mapa do pessoal desta autarquia, no 
termos do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à Admi-
nistração Local por força do disposto no Decreto -Lei n.º 238/99, de 
25 de Junho.
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2 — Prazo de validade — Este concurso é válido para o provimento 
dos postos de trabalho colocados a concurso, e para os que for decidido 
prover no prazo de seis meses, após a publicação da lista de classifi-
cação final.

3 — Legislação aplicável — Decretos -Lei n.º s. 204/98, de 11 de 
Julho; 238/99, de 25 de Junho; 39/2000 e 40/2000, ambos de 17 de 
Março.

4 — Conteúdo funcional — É o constante do anexo IV, mapa III, do 
Decreto -Lei 39/2000, de 17 de Março.

5 — Local de prestação de trabalho — O local de prestação de traba-
lho abrangerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

6 — Requisitos de admissão — Poderão candidatar -se os indivíduos 
que, até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, 
reúnam os seguintes requisitos de admissão:

6.1 — Requisitos gerais:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei 

especial ou convenção internacional
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir o 12.º ano de escolaridade;
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 a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatórias;

6.2 — Requisitos especiais:
a) Ter idade inferior a 28 anos à data de encerramento do prazo de 

candidatura;
b) Não ter altura inferior a:
b.1) Sexo masculino — 1,65 m;
b.2) Sexo feminino — 1,60 m;

c) É obrigatória possuir carta de condução de ligeiros de passageiros, 
até ao prazo limite de candidaturas;

7 — Formalização — As candidaturas deverão ser formalizadas 
mediante preenchimento de formulário tipo em que é de utilização 
obrigatória (sob pena de exclusão), conforme despacho 11321/2009 
de 08 de Maio, a obter na Divisão Municipal de Gestão de Pessoal e 
Formação Profissional, ou através do site www.cm -gaia.pt. em suporte 
de papel, entregues pessoalmente no Gabinete de Apoio ao Munícipe 
ou através de correio registado com aviso de recepção, expedido até ao 
termo do prazo fixado para a sua apresentação, endereçados à Divisão 
Municipal de Gestão de Pessoal e Formação Profissional da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, Avenida da República, 4430 -017 Vila 
Nova de Gaia.

7.1 — Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio elec-
trónico.

7.2 — Juntamente com o requerimento deverá ser apresentado, sob 
pena de exclusão:

a) Fotocópia do certificado das habilitações literárias do 12.º ano de 
escolaridade;

b) Fotocópia do bilhete de identidade, número de identificação fiscal 
e carta de condução;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de 
preferência legal.

d) Constituem condições de preferência legal, em caso de igualdade 
de circunstâncias, para além das que constam na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a prestação, pelos 
candidatos, de serviço militar nas Forças Armadas em regime de volun-
tariado (RV) e de contrato (RC) que tenham prestado serviço militar pelo 
período mínimo de um ano, conforme alínea d) do n.º 1 do artigo 11 do 
Decreto -Lei n.º 39/2000, de 17/03, mediante entrega de declaração em 
como se encontra na situação descrita.

7.3 — Os candidatos que não juntem ao requerimento de admissão os 
documentos constantes das alíneas a); b) e c) do n.º 7.2 serão excluídos 
do concurso, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto -Lei 204/98, 
de 11 de Julho.

7.4 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 — Selecção dos candidatos:
8.1 — A selecção dos candidatos será feita através da aplicação dos 

seguintes métodos de selecção:
Prova de conhecimentos, que terá carácter eliminatório;
Exame psicológico de selecção, que terá carácter eliminatório;
Exame médico de selecção, que terá carácter eliminatório;
Entrevista profissional de selecção.

8.2 — A eliminação dos candidatos que não mostrem aptidão ou 
não obtenham aprovação é feita pela seguinte ordem de aplicação dos 
métodos de selecção: prova de conhecimentos, exame psicológico de 
selecção e exame médico de selecção, donde que:

a) Na prova de conhecimentos, que consistirá na realização de uma 
prova escrita pontuada numa escala de 0 a 20 valores, serão eliminados 
os candidatos que não obtenham nota igual ou superior a 9,5 valores;

b) No exame psicológico de selecção serão atribuídas as menções 
de Favorável preferencialmente, Bastante favorável, Favorável, Com 
reservas e Não favorável, sendo eliminados os candidatos que não 
obtenham, pelo menos, a menção de Favorável.

c) No exame médico de selecção será atribuída menção qualitativa 
de Apto e Não Apto, sendo eliminados os candidatos considerados 
Não Aptos.

8.3 — A prova de conhecimentos versará sobre as matérias constantes 
do programa de provas a seguir indicado:

8.3.1 — Programa de provas:
8.3.1.1 — Conhecimentos gerais:
Prova escrita de português;
Prova escrita de matemática.

8.3.1.2 — Conhecimentos específicos:
Lei 169/99, de 18/09, alterado pela Lei 5 -A/2002 de 11/01 rectifi-

cado pela Decl. 4/2002 de 6/02 Estabelece o quadro de competências, 
Reg. Jurídico de funcionamento dos órgãos de municípios e freguesias;

Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15/11, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31/01;

Lei n.º 58/2008, de 09/09 — Estatuto disciplinar dos trabalhadores 
que exercem funções públicas;

Lei n.º 19/04, de 20/05 — Estabelece o regime e forma de criação 
das polícias municipais;

Decreto -Lei n.º 39/2000, de 17/03 — Regula a criação de serviços 
de polícia municipal;

Decreto -Lei n.º 40/2000, de 17/03 — Regula as condições e o modo 
de exercício de funções de agente de polícia municipal;

Código da Estrada.
RCTFP e respectivo Regulamento, aprovados pela Lei n.º 59/2008, 

de 11/09.

8.4 — A entrevista profissional de selecção considerará como parâ-
metros a postura física e comportamental, a expressão verbal, a sociabi-
lidade, a experiência, o espírito crítico e a maturidade do candidato.

9 — Critérios de classificação:
9.1 — A classificação final dos candidatos será expressa pela média 

aritmética simples das classificações dos diversos métodos de selecção, 
numa escala de 0 a 20 valores, efectuada com a seguinte fórmula:

CF = PC + ExPS + EPS/3

em que:
CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos
ExPS = exame psicológico de selecção
EPS = entrevista profissional de selecção

9.2 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista profis-
sional de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo 
a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri 
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que so-
licitada.

10 — Remuneração base — A remuneração no período de estágio, 
bem como, após o provimento na categoria de agente municipal de 
2.ª classe, será a resultante do regime previsto no mapa I, anexo II ao 
Decreto -Lei n.º 39/2000, de 17 de Março.

11 — Regime de estágio:
11.1 — O estágio rege -se pelo disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei 

n.º 39/2000, de 17 de Março. Tem carácter probatório e a duração de 
um ano, e inclui a frequência, com aproveitamento, de um curso de 
formação.

11.2 — A frequência do estágio será feita em regime de comissão 
de serviço extraordinária ou em regime de contrato administrativo de 
provimento, conforme o candidato já possua ou não nomeação definitiva 
na função pública.

11.3 — A não obtenção de aproveitamento no curso de formação a 
realizar, bem como no final do estágio, implica o regresso do estagiário 
ao lugar de origem ou a imediata rescisão de contrato, sem direito a 
qualquer indemnização, consoante se trate de indivíduos providos, ou 
não, definitivamente.
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11.4 — Os estagiários aprovados e que se encontrem dentro das 
vagas serão providos a titulo definitivo, nos lugares vagos de Agente 
Municipal de 2.ª classe

12 — Ordenação final dos candidatos — O recrutamento efectua -se 
pela ordem decrescente da ordenação final dos candidatos colocados 
em situação de mobilidade e, esgotados estes, dos restantes candidatos, 
nos termos da alínea a) do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, 
de 24 de Março.

13 — As listas de candidatos e de classificação final serão publicida-
des nos termos e de acordo com o disposto no artigos 34.º e 35.º, 38.º 
a 40.º, do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11/07, e artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 238/99, de 25/06, e afixadas no placard de acesso à Divisão Municipal 
de Gestão de Pessoal e Formação Profissional

14 — Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/2000, de 
1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administração 
Pública e da Ministra da Igualdade, declara -se que, em cumprimento 
da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, 
enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política 
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

15 — Composição do júri do concurso e do estágio:
Presidente — Vereador — Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira 

Aguiar
Vogais efectivos — Director de Departamento Municipal de Recursos 

Humanos — Dr. José Pinto Ferreira que substituirá o presidente nas 
suas faltas e impedimentos e o Chefe de Divisão Municipal Operacio-
nal — Dr. Telmo Filipe Quelhas Moreira;

Vogais suplentes — a Directora de Departamento Municipal Ad-
ministrativo — Dr. Hermenegilda Maria Cunha e Silva e a Chefe de 
Divisão Municipal Administrativa — Dr.ª Elisabete Marina Vidal da 
Mota Santos.

28 de Maio de 2009. — O Director de Departamento Municipal de 
Recursos Humanos, por subdelegação de competências, José Pinto 
Ferreira.

301852627 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Deliberação n.º 1659/2009
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei 

n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, torna -se pública a deliberação (minuta), 
tomada reunião ordinária realizada no dia 28 de Maio de 2009.

«Construção do Centro Escolar de Viseu
A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo 

do registo n.º E.12945/2009, em especial da informação n.º 47/09 -EF 
de 26 -05 -09 da Divisão de Estudos e Projectos, deliberando ratificar 
o despacho do senhor Vice -Presidente que data de 26 -05 -09, que 
aprovou o mapa de erros e omissões aceite pela equipa projectista, 
no valor de € 34 695,34, a alteração do preço base do concurso de 
€ 2 478 538,51 para € 2 513 233,85, a alteração da data e hora limite 
para apresentação de propostas para o dia 01 -06 -09, até às 18h00 e da 
data e hora do Acto Público, para o dia 02 -06 -09, pelas 10h00, bem 
como os demais itens da informação a que supra se alude

O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do 
disposto no n.º 6 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal 
de Viseu, e para efeitos de execução imediata, foi aprovado em mi-
nuta.»

Esta deliberação rectifica a deliberação n.º 1225/2009, publicada no 
Diário da República, n.º 80, 2.ª Série, de 24 de Abril de 2009, referente 
à empreitada «Construção do Centro Escolar Viseu Norte».

3 de Junho de 2009. — O Presidente da Câmara, Fernando de Car-
valho Ruas.

301876903 

 JUNTA DE FREGUESIA DE ARADA

Aviso n.º 10883/2009
1 — Para efeitos do disposto no artigo 50.º, n.º 2 do artigo 6.º e da 

alínea b) do n.º 1 e dos n.os 3 e 4 do artigo 7.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro, torna -se público que, por deliberação da Junta de Fregue-
sia de Arada, de 15 de Maio de 2009, se encontra aberto procedimento 

concursal na modalidade de relação de emprego público por tempo 
determinado — termo resolutivo certo, tendo em vista o preenchimento 
de um posto de trabalho no mapa de pessoal desta Autarquia, na categoria 
de assistente operacional da carreira geral de assistente operacional.

2 — Descrição sumária das actividades: Conservar, lubrificar e arru-
mar equipamentos, recolher lixo, executar diversos serviços em locais 
públicos, tais como limpar, varrer e lavar ruas, recolher os detritos 
utilizando vassoura e pá e vazá -los em carros de mão ou em veículos es-
peciais, manobrar e operar máquinas e ferramentas adequadas à limpeza 
e lavagem das vias públicas. Executar tarefas de jardinagem e afins.

3 — Habilitações literárias exigidas: Titularidade da escolaridade 
obrigatória.

4 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o 
recrutamento do preenchimento do posto de trabalho a ocupar (um 
posto) 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.

5 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro, e a Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

6 — Local de trabalho: O local de trabalho situa -se na área da Fre-
guesia de Arada.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Os requisitos gerais de admissão, definidos no artigo 8.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, são os seguintes:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados pela 

Constituição, lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

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

de funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

8 — Forma e prazo para apresentação das candidaturas:
8.1 — 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.

8.2 — Forma — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante 
preenchimento de formulário tipo, disponível na Secretaria da Junta de 
Freguesia de Arada, podendo ser entregue pessoalmente na referida 
Secretaria da Junta ou remetido pelo correio, registado e com aviso de 
recepção, para Junta de Freguesia de Arada, Edifício Centro Cívico, 
Largo de S. Martinho 3885 -150 Arada, até ao termo do prazo fixado, 
nele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, referenciando o número 
e data do Diário da República onde vem publicado o presente aviso;

b) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 
naturalidade, filiação, estado civil, número e data do bilhete de identidade 
e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, 
residência, código postal, telefone e endereço electrónico, caso exista;

c) Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, 
da situação precisa em que se encontra, relativamente a cada um dos 
requisitos referidos no n.º 7.1 deste aviso, bem como aos demais factos 
constantes da candidatura.

8.3 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão, de fotocópia legível do certificado de habilitações 
literárias, de fotocópia do bilhete de identidade e do curriculum vitae, 
devidamente comprovado, datado e assinado.

8.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio elec-
trónico.

8.5 — Os candidatos que exerçam funções na Junta de Freguesia de 
Arada ficam dispensados da apresentação de fotocópia dos documentos 
comprovativos dos factos indicados no currículo desde que expressa-
mente refiram que os mesmos se encontram arquivados nos respectivos 
processos individuais.

8.6 — Não há necessidade de existência prévia de uma relação jurídica 
de emprego público.

8.7 — Não podem ser admitidos candidatos 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 desta Junta idênticos aos postos de trabalho para cuja 
ocupação se publicita o procedimento.

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

10 — O júri pode exigir aos candidatos a apresentação de documen-
tos comprovativos de factos referidos no currículo que possam relevar 
para a apreciação do seu mérito e que se encontrem deficientemente 
comprovados.




