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 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 12561/2009

Determinação de elaboração de plano de pormenor
Armando Jorge Mendonça Varela, Presidente da Câmara Munici-

pal de Sousel, torna público que, em reunião de 13 de Fevereiro de 
2009, esta Câmara Municipal deliberou, de acordo com o disposto no 
artigo 74.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, proceder à elaboração 
do Plano Intervenção Espaço Rural — Serra de São Bartolomeu — Ca-
no — Sousel.

Conforme previsto no artigo 6.º -A do diploma legal acima referido, 
a Câmara Municipal de Sousel deliberou ainda aprovar o procedimento 
de formação de Protocolo com a Catebrita, Sociedade Industrial de 
Britas, L.da

O Protocolo tem como objecto a definição dos termos e condições 
de elaboração deste Plano de Pormenor, bem como as regras gerais que 
presidirão à sua implementação.

O prazo de elaboração deste plano municipal de ordenamento do 
território é estimado em 12 meses.

Nos termos do artigo 77.º do Decreto -Lei n.º Lei n.º 380/99, de 22 de 
Setembro, republicado pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, 
publicita -se a presente deliberação de determinativa de elaboração do 
Plano de Pormenor na modalidade de Plano de Intervenção em Espaço 
Rural do procedimento de formação de contrato para, durante o período 
de 15 dias após a publicação do presente aviso no Diário da República, 
formulação de sugestões e para apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito deste pro-
cedimento de elaboração.

Durante este período, os interessados poderão consultar os elementos 
que constituem este processo na Divisão de Urbanismo Ambiente e Qua-
lidade desta Câmara Municipal, Praça da República 7470 Sousel, todos 
os dias úteis, das 9,00 às 12,30 horas e das 14,00 às 17,30 horas.

A participação dos interessados, devidamente identificados, pode 
ser efectuada por qualquer meio escrito junto desta Câmara Municipal 
(carta — Praça da República 7470 -220 Sousel; fax — 268550110; cor-
reio electrónico — obras@cm -sousel.pt).

9 de Julho de 2009. — O Presidente da Câmara, Armando Mendonça 
Varela.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE TONDELA

Aviso n.º 12562/2009
Carlos Manuel Marta Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de 

Tondela, faz saber que para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, faz -se público que, na sequência do 
meu despacho de 23 de Junho de 2009, encontra -se aberto pelo período 
de 10 dias, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República, procedimento concursal comum por tempo determinado, 
que se destina à ocupação dos seguintes postos de trabalho (masculinos 
e femininos), e dos que forem necessários preencher até 15 de Junho 
de 2010, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo e a tempo parcial, previstos no mapa de pessoal 
do município, para exercer funções na área do município de Tondela:

9 professores de Inglês;
10 professores de Música;
10 professores de Educação Física;
3 professores de Ensino Básico ou Educadores de Infância.

Os lugares a contratar ficam dependentes do número de alunos que 
se inscreverem em cada uma das actividades e, consequentemente, do 
número de turmas a criar.

As funções a desempenhar, no âmbito dos objectivos descritos, ocor-
rerão nas escolas do 1.º ciclo, no âmbito das Actividades de Enriqueci-
mento Curricular, ou em jardins -de -infância do município de Tondela, 
em horário a designar, podendo ainda prestar apoio pedagógico, durante 
os períodos de interrupção lectiva, em iniciativas do município, ou em 
actividades onde o município seja parceiro, relacionadas com crianças 
do pré -escolar ou do ensino básico.

A remuneração, por hora, será calculada de acordo e com base no 
índice 126, quando possuam habilitação igual à licenciatura, ou índice 
89, nos restantes casos.

Requisitos gerais de admissão:
Os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 

a saber:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não in-

terdito para o exercício para o exercício das funções a que se propõe 
desempenhar;

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

e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

Os candidatos deverão possuir para o efeito habilitações definidas 
nos termos dos artigos 9.º, 12.º e 16.º do despacho n.º 14 460/2008, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 26 de Maio de 
2008, em função do lugar a que se candidatam.

O prazo de duração dos contratos será de 15 de Setembro de 2009 a 
15 de Junho de 2010.

Métodos de selecção e critérios: a classificação final será expressa 
numa escala de 0 a 20 valores e resultará da aplicação da seguinte 
fórmula:

CF = 60  % AC + 40  % EPS

A avaliação curricular é determinada pela ponderação da habilitação 
académica (HA), a experiência profissional (EP) e das acções de for-
mação (AF), de acordo com a seguinte fórmula:

AC = (HA + EP + AF)/3

Na avaliação curricular serão ponderados os seguintes factores dentro 
da notação de 0 a 20 valores:

Habilitação académica (HA):
Licenciatura Professores do Ensino Básico 1.º Ciclo, Licenciatura 

Professores do Ensino Básico 2.º Ciclo (variantes de acordo com as 
áreas a que se candidata, Inglês, Educação Musical e Educação Fí-
sica) — 20 valores;

Outras licenciaturas — 18 valores;
Outras habilitações previstas no despacho n.º 14 460/2008 — 16 

valores.

Experiência profissional (EP) — pondera o desempenho efectivo da 
função no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular:

Até 1 ano — 16 valores;
De 1 a 2 anos  -17 valores;
De 2 a 3 anos — 18 valores;
De 3 a 4 anos — 19 valores;
De 4 a 5 anos — 20 valores.

Acções de formação (AF) — são ponderadas as acções de formação 
certificadas e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área 
funcional por conversão em unidades de crédito.

7 horas — 0,5 unidade de crédito;
14 horas — 1 unidade de crédito;
21 horas — 1,5 unidade de crédito;
28 horas — 2 unidades de crédito;
35 horas — 2,5 unidades de crédito e assim sucessivamente.

A pontuação obtém -se da seguinte forma:
Até 1 unidade de crédito — 12 valores;
De 1 a 2 unidades de crédito — 14 valores;
De 2 a 3 unidades de crédito — 16 valores;
De 3 a 4 unidades de crédito — 18 valores;
De 4 a 5 unidades de crédito — 19 valores;
Mais de 5 unidades de crédito — 20 valores.

Na entrevista profissional de selecção (EPS), pontuada de 0 a 20 va-
lores, serão avaliados os seguintes factores: conhecimento do Conteúdo 

primento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro, não tendo ainda, sido publicitado qualquer procedimento 
para constituição de reservas de recrutamento, e até à sua publicitação, 
encontra -se temporariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta 
prévia à ECCRC.

25 de Junho de 2009. — O Presidente da Câmara, António Carlos 
Figueiredo.
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