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 CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Aviso (extracto) n.º 12406/2009
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho da-

tado de 29 de Junho de 2009, nos termos do n.º 3, do artigo 74.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção dada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei para o cargo de Adjunto do meu 
Gabinete de Apoio Pessoal, Dr. Pedro Filipe Monteiro Azevedo, com 
efeitos partir de 01 de Julho do corrente ano.

2 de Julho de 2009. — O Presidente da Câmara, Manuel Moreira.
301985402 

 Aviso (extracto) n.º 12407/2009

Procedimento concursal comum de recrutamento 
para preenchimento de três postos de trabalho da carreira 

Técnica Superior — Desporto
1 — Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro se torna público que, por meu despacho de 02 de Julho 
de 2009, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
concursal comum para contratação de três Técnico Superior de Desporto, 
sendo a respectiva relação jurídica de emprego constituída por contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo determinado.

O procedimento concursal destina -se à ocupação de três postos de 
trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo determinado, previsto no mapa de pessoal do município, para fazer 
face às necessidades do serviço ao abrigo do disposto na alínea h), do 
n.º 1, do artigo93.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro.

2 — O local de trabalho é na área do concelho de Marco de Cana-
veses.

3 — 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.

4 — O contrato será celebrado pelo prazo de um ano, podendo ser 
objecto de renovação, de acordo com o disposto nos artigos 103.º e 104.º 
da Lei n.º 59/2008,de 11 de Setembro.

5 — Caracterização do posto de trabalho — Em conformidade com 
o estabelecido no mapa de pessoal aprovado e anexo referido no n.º 2 
do artigo 49.º da Lei n.º 12 -A/2009, de 27 de Fevereiro designadamente 
para assegurar as funções de acompanhamento e formação nas Piscinas 
Municipais, coordenação de actividades de enriquecimento curricular e 
outras actividades desportivas.

6 — Requisitos de admissão:
Requisitos gerais:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção internacional ou 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 indispensáveis ao exercício de 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Requisitos especiais: — Os candidatos têm de estar habilitados com 
licenciatura nas áreas da Educação Física e ou Desporto, ou áreas 
afins.

Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se en-
contrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal deste Município idênticos aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o procedimento, de acordo com a alínea l) 
do artigo 19.º da referida Portaria n.º 83 -A/2009.

7 — Para cumprimento do estabelecido nas alíneas a) e b) do n.º 5 do 
artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro que o recrutamento 
se inicie de entre trabalhadores que: não pretendam conservar a quali-
dade de sujeitos de relações jurídicas de emprego público constituídas 
por tempo indeterminado ou se encontrem colocados em situação de 
mobilidade especial.

8 — Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que 
devem presidir à actividade municipal, no caso de impossibilidade de 
ocupação do posto de trabalho por aplicação do disposto no número 
anterior, se proceda ao recrutamento de trabalhadores com relação ju-
rídica de emprego por tempo determinado ou sem relação jurídica de 
emprego público previamente estabelecida, conforme despacho de 02 
de Julho de 2009.

9 — Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar são 
Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências.

9.1 — A avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
relevância da expressão adquirida e da formação realizada, tipo de 
funções exercidas e avaliação de desempenho obtida e traduzir -se -á na 
seguinte fórmula:

AC = (HA × 30 % + FP × 30 % + EP × 30 % + AD × 10 %)

em que:

HA = Habilitação académica
FP = Formação profissional
EP = Experiência profissional
AD = Avaliação do desempenho

9.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências visa obter, através 
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais directamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função. Para esse efeito será elaborado 
um guião de entrevista composto por um conjunto de questões directa-
mente relacionadas com o perfil de competências previamente definido, 
associado a uma grelha de avaliação individual, que traduz a presença 
ou ausência dos comportamentos em análise, avaliado segundo níveis 
classificativos.

9.3 - Ordenação final: A resultante da média aritmética simples das 
classificações obtidas em cada um dos métodos de selecção:

OF = (AC × 50 % + EAC × 50 %)

em que: OF = Ordenação final; AC = Avaliação curricular e EAC = 
Entrevista de avaliação das competências.




