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E resulta da aplicação da seguinte fórmula:
EPS = A + B + C + D

             4

Estes parâmetros de avaliação serão avaliados de acordo com os 
seguintes níveis classificativos:

Elevado — 20 valores;
Bom — 16 valores;
Suficiente — 12 valores;
Reduzido — 8 valores;
Insuficiente — 4 valores.
15 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos 

de selecção equivale à desistência do concurso e serão ainda excluídos 
aqueles que obtenham uma classificação final inferior a 9,5 valores.

16 — Em situação de igualdade de valoração, aplica -se o disposto no 
artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2008, de 22 de Janeiro.

17 — Composição e identificação do júri dos concursos:
17.1 — Composição e identificação do júri dos concursos A, B e C:
Presidente — professor Eduardo Jorge Fernandes Ferreira, director 

do Agrupamento de Escolas de Sátão.
Vogais efectivos:
Professor António Martins Pinto, director do Agrupamento de Es-

colas de Ferreira de Aves, que substituirá o presidente nas suas faltas 
e impedimentos.

Lígia Teresa Ramos Figueiredo Soares, técnica superior da Câmara 
Municipal de Sátão.

Vogais suplentes:
Professor Albano Soares Aguiar, adjunto do director do Agrupamento 

de Escolas de Ferreira de Aves.
Professora Ângela Maria da Silva Bártolo, adjunta do Agrupamento 

de Escolas de Sátão.
José Carlos de Sousa Henriques, chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira da Câmara Municipal de Sátão.

18 — Os candidatos têm acesso às actas do júri, de acordo com a 
alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro, desde que o solicitem.

19 — Relativamente a cada um dos concursos, as respectivas listas 
de candidatos e a lista unitária de ordenação final dos candidatos serão 
publicitadas através de afixação no edifício dos Paços do Município e 
disponibilizadas na sua página electrónica.

20 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publi-
cada na 2.ª série do Diário da República, afixada no edifício dos Paços 
do Município e disponibilizada na sua página electrónica. Os candidatos 
serão notificados através da forma prevista no n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

21 — Quota de emprego para pessoas com deficiência: em cumpri-
mento do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de Fevereiro, é garantida a reserva de um lugar para candidatos 
com deficiência.

22 — Para efeitos de admissão a concurso, e nos termos do artigo 6.º do 
mesmo diploma, os candidatos com deficiência devem declarar no reque-
rimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de 
incapacidade e tipo de deficiência, e indicar as respectivas capacidades 
de comunicação/expressão, dispensando -se a apresentação imediata de 
documento comprovativo dessa mesma deficiência.

23 — 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 provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

24 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicado na 
bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à 
presente publicação em Diário da República, na página electrónica do 
município de Sátão, por extracto, e, no prazo máximo de três dias úteis, 
contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

25 — Em conformidade com a alínea a) do artigo 103.º do CPA, não 
haverá audiência aos candidatos, face à urgência destes procedimentos 
já referida no n.º 14.1 deste aviso.

Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam -se as 
normas constantes da legislação actualmente em vigor.

26 de Junho de 2009. — O Presidente da Câmara, Alexandre Manuel 
Mendonça Vaz.

301962333 

 Declaração de rectificação n.º 1663/2009
Para os devidos efeitos, se torna público que, relativamente ao con-

teúdo do Aviso número 11061, publicado na 2.ª série do Diário da 
República n.º 115, de 17 de Junho de 2009, que o ponto 17.2 daquele 
aviso passa a ter a redacção que abaixo se transcreve, dado ter ocorrido 
um lapso na elaboração do mesmo:

Ponto 17.2 — A entrevista de avaliação de competências (EAC) visa 
obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre compor-
tamentos profissionais directamente relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da função e incidirá sobre as 
listas de competências previstas na Portaria 1633/2007 de 31 de De-
zembro e respectivas carreiras.

- As competências a avaliar na EAC serão extraídas da correspondente 
lista, conforme descrito no parágrafo anterior, sendo, dessas, efecti-
vamente avaliadas aquelas que constarem do perfil de competências 
aprovado para o posto de trabalho em concurso, e que ficará anexo à 
primeira acta do Júri.

- O resultado final da EAC será expresso de acordo com o seguinte 
critério:

- À avaliação quantitativa encontrada no passo anterior, correspon-
derá uma avaliação qualitativa encontrada de acordo com os seguintes 
intervalos: 

- De 4 a 6 valores = Insuficiente; > 6 e < 10 valores = Reduzido; > 10 
e < 14 = Suficiente; > 14 e < 18 = Bom; > 18 e < 20 = Elevado

1 de Julho de 2009. — O Presidente da Câmara, Alexandre Manuel 
Mendonça Vaz.

301984641 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE
Despacho n.º 15706/2009

Procedimento concursal comum para constituição de relações 
jurídicas de emprego público

Modalidade. Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado — Área de engenharia civil

Considerando:
a) Que, de acordo com o disposto no n.º 8 do artigo 21.º da Portaria 

n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, a composição do júri pode ser alterada, 
nomeadamente em caso de falta de quórum;

b) A ausência prolongada, por motivo de férias, do engenheiro Joa-
quim Carlos Freire Saldanha, membro do júri do procedimento supra 
identificado.

Designo, nos termos dos artigos 20.º, n.º 2 e 21.º n.º 8 do citado 
diploma legal o engenheiro Vasco Pereira Monge, chefe de divisão 
técnica de Obras e Urbanismo, como elemento do júri de selecção do 
procedimento concursal referenciado em epígrafe, em substituição do 
1.º vogal efectivo.

3 de Julho de 2009. — O Presidente da Câmara, José Mário de 
Almeida Cardoso.

301993405 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA
Declaração de rectificação n.º 1664/2009

Tendo sido publicados com redacção incorrecta, rectificam-se os 
avisos n.º 11517/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 123, de 29 de Junho, n.º 8601/2009 e n.º 8602/2009 publicados no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 79 de 23 de Abril.

Assim, onde se lê:
« 8 — Para os candidatos, que por escrito, afastem a aplicação dos 

métodos de selecção obrigatórios do ponto anterior...»
Deve ler-se:
« 8 — Excepto quando afastados por escrito, pelos candidatos...».
30 de Junho de 2009. — O Presidente da Câmara, João Manuel 

Rocha da Silva.
301974946 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 12164/2009
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se publico de que por 
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despacho do presidente da Câmara Municipal datado de 4 de Maio de 
2009, o assistente operacional António Augusto serralheiro Miguéns, se 
encontra na situação de mobilidade interna intercarreiras, nos termos do 
disposto nos artigos 60.º e 63.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
com efeitos a partir da data do despacho.

25 de Junho de 2009. — O Presidente da Câmara, Armando Men-
donça Varela.

301952913 

 Aviso n.º 12165/2009
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público de que por 
despacho do presidente da Câmara Municipal datado de 13 de Março de 
2009, a coordenadora técnica Ofélia Maria Demétrio Veredas Pegacho, se 
encontra na situação de mobilidade interna intercarreiras, nos termos do 
disposto nos artigos 60.º e 63.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 
com efeitos a partir da data do despacho.

25 de Junho de 2009. — O Presidente da Câmara, Armando Men-
donça Varela.

301952679 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso n.º 12166/2009
1 — Para efeitos do disposto do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro e artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro, torna -se público que, por meu despacho, de 8 de Maio de 2009, 
se encontra aberto procedimento concursal comum na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo determinado — termo 
resolutivo certo, para provimento de 28 postos de trabalho de Assistente 
Operacional, área de auxiliar de acção educativa, conforme o mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal.

2 — No presente procedimento concursal, dar -se -á cumprimento ao 
disposto nas alíneas a) e b, do n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro e iniciará entre trabalhadores que não pretendam 
conservar a relações jurídicas de emprego publico constituídas por tempo 
indeterminado, ou se encontrem em situação de mobilidade especial com 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, em con-
formidade com o estabelecido no n.º 4 do artigo 6 da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro.

3 — No caso de impedimento de ocupação do posto de trabalho por 
aplicação do disposto no número anterior, deverá proceder -se ao recru-
tamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo 
determinado ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida.

4 — Considerando os princípios de racionalização, eficiência e eco-
nomia de custos que devem presidir à actividade municipal e a urgência 
da contratação, autorizei por despacho de 3 de Junho de 2009, que o 
presente procedimento concursal seja único, sem prejuízo de serem 
observadas as injunções decorrentes do disposto nos n.º s 3 a 7 do citado 
artigo 6.º, bem como do cumprimento do preceituado no artigo 54.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro e depois de cumprido o dis-
posto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
tendo sido dispensados tais procedimentos, face ao do oficio n.º 412/
DRSP/2.0/2009, de 15 de Maio de 2009 da DGAEP.

5 — De acordo com a alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, não podem ser admitidos candida-
tos 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 Câmara Munici-
pal, idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publica os 
presentes procedimentos.

6 — A descrição sumária da função encontra -se descrita no anexo III 
do Decreto -Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho.

7 — Habilitações literárias exigidas: Escolaridade obrigatória.
8 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para o pre-

enchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os efeitos do previsto 
nos n.º s 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

9 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
Decreto -Lei n.º 14/2008, de 31 de Julho, Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de Dezembro, Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro.

10 — Local de Trabalho: O local de trabalho será na área do Mu-
nicípio.

11 — Requisitos gerais de admissão: os definidos no artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

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

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

12 — Prazo de apresentação das candidaturas: 10 dias úteis a contar 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, nos 
termos do artigo 26.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

12.1 — Forma: As candidaturas deverão ser apresentadas em formulá-
rio tipo, o qual se encontra disponível na Divisão de Recursos Humanos 
desta Autarquia e na Página Electrónica, nos termos do artigo 27.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

12.2 — As candidaturas poderão ser entregues pessoalmente na Di-
visão de Recursos Humanos, ou remetidas por correio, com aviso de 
recepção, para a Câmara

Municipal de Valongo, Avenida 5 de Outubro, 160, 4440 -503 Valongo, 
ou para o e -mail e -drh@cmvalongo.net, no prazo de 10 dias úteis a contar 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, nos 
termos do artigo 26.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

12.3 — As candidaturas deverão ser acompanhadas de fotocópia do 
certificado de habilitações.

12.4 — As falsas declarações são puníveis nos termos da lei.
12.5 — Assiste ao júri, a faculdade de exigir comprovativos das suas 

declarações, em caso de dúvida.
13 — Acesso às actas: Os candidatos têm acesso às actas do júri, onde 

constam os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação de cada um 
dos métodos de selecção, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final, desde que o solicitem, conforme previsto na alínea t) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

14 — Os métodos de selecção a utilizar são a avaliação curricular e 
entrevista de avaliação de competência.

Na avaliação curricular serão analisadas as qualificações dos candida-
tos, designadamente as habilitações escolares e profissionais, experiência 
e formação profissional relevante para a função.

A entrevista de avaliação de competências visa avaliar numa relação 
interpessoal as competências consideradas essenciais para o exercício 
da função avaliadas segundo as menções de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem as classificações de 
20, 16, 12, 8 e 4 valores respectivamente.

A classificação final é obtida mediante a fórmula:
CF= 60 % AC + 40 % EAC

sendo:
CF — Classificação final;
AC — Avaliação curricular;
EAC — Entrevista de avaliação de competência.

A avaliação curricular será avaliada de acordo com a seguinte fór-
mula:

AC= HAB + FP + 2EP
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sendo:
AC — Avaliação curricular;
HAB — Habilitações académicas;
FP — Formação profissional.
EP — Experiência profissional;

Nas habilitações académicas (HAB) pondera -se a titularidade de 
grau de escolaridade nível de qualificação profissional certificado pelas 
entidades competentes:

Habilitações escolares exigidas na candidatura — 10 valores;
De grau superior ao exigido — 20 valores.
Qualificação profissional, nível II — 10 valores;
Qualificação profissional, nível III e superior — 20 valores.
Na Formação Profissional (FP) avalia -se a formação e aperfeiço-

amento profissional relacionados com o exercício da função, sendo 
atribuída a seguinte ponderação: 1 valor por cada dia de formação 
(7 horas), no máximo de 20 valores.

Na Experiência Profissional (EP) considerando -se a experiência ine-
rente ao posto de trabalho sendo atribuída a seguinte classificação:
≤ 1 ano — 5 valores;
> 1 e < 3 anos — 10 valores;
> 3 e < 6 anos — 15 valores;
≥ 6 anos — 20 valores.




