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2008 — nomeação após concurso como técnica superior de 1.º classe 
do quadro da ex -DRAOT.

2000 — reclassificação como técnica superior de 2.º classe do quadro 
de pessoal da ex -DRAOT.

1999 — nomeação com técnica de 1.º classe no quadro de pessoal 
da ex -DRAOT.

1998 — nomeação como técnica de 2.º classe no quadro de pessoal 
da ex -DRAOT.

1996 —1998 — efectuou estágio da carreira técnica na Direcção 
Regional do Ambiente do Centro.

1993 a 1996 — desempenhou funções da Direcção Regional do Am-
biente do Centro.

1990 a 1993 — técnica da Direcção Regional do Ambiente e Recursos 
Naturais — Divisão de Recursos Naturais — Comissão de Coordenação 
da Região Centro.

1988 a 1990 — técnica do Gabinete Coordenador da Fronteira de Vilar 
Formoso — Comissão de Coordenação da Região Centro. Na ARH do 
Centro, IP, implementou o processo de apuramento da taxa de recursos 
hídricos (TRH), iniciou a atribuição de concessões de captações de água 
para abastecimento público (membro do grupo de trabalho criado pelo 
Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Regional para uniformização de todo o procedimento e laboração das 
minutas dos contratos) e participou em todo o processo de emissão de 
títulos de utilização dos recursos hídricos do Departamento de Recursos 
Hídricos Interiores.

Desde o início da carreira desempenhou funções na área da gestão dos 
recursos hídricos, salientadas no controlo da poluição e na apreciação 
de projectos relativos ao licenciamento da utilização do domínio hídrico 
(captação de água e rejeição de águas residuais); análise dos descrito-
res relacionados com os recursos hídricos em sede de licenciamento 
industrial e municipal (RELAI/REAI e RJUE), avaliação de impacte 
ambiental (AIA) e licenciamento ambiental no âmbito da prevenção e 
controlo integrados de poluição (PCIP).

Coordenadora ou representante de contratos -programa, grupos de 
trabalho, de onde se destacam o «Levantamento e caracterização das 
unidades industriais que laboram com substâncias perigosas», a «Imple-
mentação dos títulos de utilização dos recursos hídricos (SNITHUR)» 
e a «Caracterização da Região — Pressões e impactos sobre as massas 
de água dos planos de gestão da Região Hidrográfica» e ainda de várias 
comissões de acompanhamento e de avaliação.

Apresentou variadas comunicações nos domínios da qualidade da 
água, da depuração de águas residuais e do licenciamento das utilizações 
dos recursos hídricos.

Autora de várias monografias, de onde se destacam «Estudos so-
bre a Caracterização da Actividade Agro -Pecuária na Região Cen-
tro — 1994», «Incidências Provocadas na Bacia Hidrográfica do 
Rio Lis pela Utilização dos Recursos Hídricos na Actividade Agro-
-Pecuária — 1995», «Caracterização dos Recursos Hídricos da Bacia 
do Rio Lis — Procuras — Ofertas — 1995» e «Inventariação e Carac-
terização das Instalações Agro -Pecuárias na Bacia Tributária do Rio 
Mondego a Montante da Barragem da Aguieira — 1996».

Entre 1988 e 1994 colaborou em diversos projectos de saneamento 
básico (projecto, dimensionamento, cálculo hidráulico, medições e 
orçamentos e respectivos cadernos de encargos).

Assistente convidada da Escola Superior de Tecnologia da Saúde em 
Coimbra, onde lecciona a cadeira de Hidráulica Sanitária Ambiental do 
Curso de Saúde Ambiental.

Formadora na área dos recursos hídricos e ambiente (CAP EDF 
09771/2000 DC, emitido pelo IEFP).

Membro da APRH, sendo vogal da direcção do Núcleo Regional do 
Centro para o biénio de 2008 -2010. Formação complementar

Frequência de múltiplos cursos, seminários, jornadas e simpósios.
Técnica superior de higiene e segurança no trabalho (CAP 

n.º 0708/10886/02, válido até 03 -08 -2012).
Auditora de qualidade e ambiente e sistemas de gestão ambiental.

Nelson Manuel Lopes Pereira da Silva
Data de nascimento: 8 de Maio de 1967.

Formação académica
Licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tec-

nologia da Universidade de Coimbra em 1994.

Actividade profissional
1995-2007, técnico superior na Direcção de Serviços da Água da 

DRAOT -Centro, transitando para a Direcção de Serviços do Litoral da 

Conservação da Natureza e Infra -Estruturas da CCDR -Centro, desem-
penhando as seguintes funções:

Elaboração de projectos de infra -estruturas hidráulicas e requalifi-
cações ambientais, tramitação processual dos concursos públicos de 
empreitadas, acompanhamento e fiscalização das obras;

Avaliação de projectos nas áreas de hidráulica fluvial e saneamento 
básico relativos a processos de licenciamento da utilização dos recursos 
hídricos;

Coordenação e acompanhamento de contratos -programa de coopera-
ção técnica e financeira entre a CCDRC/INAG/autarquias;

Participação em comissões de avaliação de estudos de impactes ambiental;
Nomeado para diversos grupos de trabalho em áreas diversas;
Orientador de estágios profissionais de licenciados para a Ordem 

dos Engenheiros;
Integrou e presidiu a várias comissões de abertura e análise de proposta 

de concursos públicos;
Desde Outubro de 2008, assumiu a coordenação do licenciamento 

e fiscalização do Departamento dos Recursos hídricos do Litoral, na 
ARH do Centro, I. P., desempenhando funções de coordenação na ges-
tão, sistematização e uniformização do processo de licenciamento e na 
criação da aplicação Web de visualização cartográfica das utilizações 
dos recursos hídricos do litoral;

Coordenação na proposta de demarcação do domínio público marítimo 
na ria de Aveiro;

Integra a plataforma do regime jurídico da urbanização e edificação 
da DGAL para a emissão de pareceres na área do litoral;

Integra a plataforma interactiva de apoio à reposição da legalidade 
da orla costeira;

Participação no grupo de trabalhos dos oceanos e assuntos do mar;
Comunicações relativas a assuntos do litoral;
Integra a equipa técnica interna do processo de elaboração do Plano 

de Gestão da Região Hidrográfica relativamente aos recursos hídricos 
do litoral. 2002 -2004.

Assistente convidado na Escola Superior de Tecnologia do Instituto 
Politécnico de Leiria, para a docência de licenciatura.

2004 -2009, assistente convidado na Escola Superior de Engenharia 
do Instituto Politécnico de Viseu, para a docência de Licenciatura de 
Engenharia Civil e pós -graduação.

2006 -2008, integrou comissões de avaliação e apreciação de estágios 
formais para admissão de engenheiros a membro efectivo da Ordem dos 
Engenheiros da Região Centro.

Ministrou cursos nas áreas de gestão ambiental, infra -estruturas bal-
neares, construção civil e hidráulica fluvial.

Livros/publicações

Livros
Tratamento de Águas Residuais por Plantas Hidrófitas, Coimbra 2006.
Sistema de Tratamento de Efluentes em Aglomerados Urbanos por 

Leitos de Macrófitas Emergentes, Coimbra 1999, em co -autoria.

Publicações
Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos 

não Técnicos de E. I. A., Lisboa 1998, em co -autoria.
Tratamento de Efluentes Urbanos, Coimbra, 1999, em co -autoria.
Constrution and Maintenance Cost Of Constructed Wetlands in The 

Centro of Portugal, Lisboa 2006.
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 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve

Aviso (extracto) n.º 90/2010

Abertura de concurso interno de acesso geral para a carreira 
de Vigilante da Natureza, 

categoria Vigilante da Natureza Principal
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, 

de 24 de Março, bem como da alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º; da alínea a) 
do artigo 9.º; do artigo 27.º e do n.º 1 do artigo 28.º, todos do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as devidas adaptações da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, faz -se público que, por despacho de 
18 de Novembro de 2009 do Presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso, concurso 
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interno de acesso geral para ocupação de 1 posto de trabalho na categoria 
de Vigilante da Natureza Principal, da carreira de Vigilante da Natureza, 
do Mapa de Pessoal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve (CCDR Algarve).

2 — Prazo de validade — O concurso visa exclusivamente a ocupação 
do posto de trabalho indicado, caducando com o seu preenchimento.

3 — Legislação aplicável — O presente concurso regula -se pelos 
seguintes diplomas:

Código do Procedimento Administrativo;
Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, de 24 de Março;
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;
Decreto -Lei n.º 134/2007, de 27 de Abril;
Portaria n.º 528/2007, de 30 de Abril;
Despacho n.º 1149/2008, de 22 de Abril de 2008;
Decreto -Lei n.º 470/99, de 6 de Novembro;
Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto -Lei n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro.

4 — Posto de trabalho a ocupar — O posto de trabalho vago destina-
-se a trabalhador da Administração Pública, para exercício de funções 
na Divisão de Vigilância e Controlo, em Faro.

5 — Conteúdo funcional — Experiência no exercício de vigilância 
e fiscalização no domínio do ambiente e do ordenamento do território, 
designadamente: as emissões de poluentes para a atmosfera ou para o 
solo e protecção e melhoria da qualidade do ar e do solo; o licenciamento 
ambiental; a exposição ao ruído ambiente emitido por actividades rui-
dosas permanentes e por infra -estruturas de transporte; as operações de 
gestão de resíduos; a exploração de massas minerais; a conservação da 
natureza e da biodiversidade, nomeadamente nas áreas da Rede Natura 
2000; o cumprimento, ao nível regional, da legislação em vigor sobre 
ordenamento do território, nomeadamente no que respeita aos instru-
mentos de gestão territorial e aos regimes territoriais especiais.

6 — Local de trabalho — O posto de trabalho situa -se nas instalações 
da CCDR Algarve, em Faro.

7 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso — Poderão 
ser opositores ao presente concurso, os trabalhadores que, até ao termo 
do prazo fixado para a apresentação das candidaturas satisfaçam as 
condições estabelecidas no artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 
de Julho, conjugadas com o estabelecido nos n.º 1 e n.º 3 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 470/99, de 6 de Novembro.

8 — Métodos de selecção — Os métodos de selecção a utilizar, de 
acordo com o disposto nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 19.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de Julho, serão os seguintes:

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

8.1 — Na avaliação curricular serão obrigatoriamente considerados 
e ponderados os factores descritos nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do 
artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, visando avaliar 
as aptidões profissionais dos candidatos nas áreas para que o concurso 
é aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional.

8.2 — Na entrevista profissional de selecção, conforme o disposto no 
n.º 1 do artigo 23.º do mesmo decreto -lei, serão avaliadas, numa relação 
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais 
e pessoais dos candidatos.

8.3 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular 
e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam 
de acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos 
candidatos sempre que solicitada.

9 — Classificação final — A classificação final será expressa na 
escala de 0 a 20 valores, resultando da média aritmética das classifi-
cações obtidas na aplicação dos métodos de selecção acima indicados, 
considerando -se como não aprovados os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 9,5 valores.

10 — Formalização das candidaturas — As candidaturas deverão ser 
formalizadas em requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, podendo ser en-
tregues pessoalmente nos respectivos Serviços de Expediente, das 9H30 
às 12H30 e das 14H30 às 17H30, ou remetidas pelo correio, com aviso 
de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para a apresentação 
das candidaturas, para a Praça da Liberdade, n.º 2, 8000 -164 Faro.

11 — O requerimento de admissão ao concurso deverá conter os 
seguintes elementos:

a) Identificação do candidato (nome, naturalidade, nacionalidade, 
data de nascimento, número, data de validade do bilhete de identidade 
e serviço de identificação que o emitiu, estado civil, residência, código 
postal e telefone);

b) Categoria que detém, natureza do vínculo e serviço a que per-
tence;

c) Habilitações literárias e profissionais;
d) Experiência profissional, com indicação das funções com maior 

interesse para o posto de trabalho;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem como 

relevantes para apreciação do mérito;
f) Menção expressa ao concurso, bem como referência ao posto de 

trabalho a que se candidata;
g) Declaração, sob compromisso de honra, de que reúne os requisi-

tos gerais de provimento em funções públicas, enunciados no n.º 2 do 
artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

h) Data e assinatura.

12 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados, da 
seguinte documentação:

a) Currículo profissional detalhado, actualizado, assinado e datado, 
do qual conste, designadamente, as habilitações literárias, as funções 
que exerce, bem como as que exerceu, com indicação dos períodos de 
duração e actividades relevantes, assim como a formação profissional 
detida, com indicação das acções de formação finalizadas, entidades 
que as promoveram, duração e datas de realização;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias e das acções 
de formação profissional;

c) Declaração do serviço de origem, da qual constem, de forma inequí-
voca, a natureza do vínculo, a categoria detida, a respectiva antiguidade 
na função pública, carreira e categoria, expressa em anos, meses e dias, 
bem como as avaliações de desempenho, na sua expressão qualitativa 
e quantitativa, sem arredondamentos, obtidas nos anos relevantes para 
efeitos de concurso.

d) Declaração, emitida pelo respectivo dirigente, especificando o 
conjunto de tarefas e responsabilidades cometidas ao funcionário, bem 
como o período a que as mesmas se reportam;

e) Outros documentos comprovativos de elementos que os candidatos 
considerem de interesse para a apreciação do seu mérito.

13 — Apenas serão considerados pelo júri, para a apreciação do 
mérito dos candidatos, os cursos ou acções de formação que os mesmos 
invoquem possuir, comprovados de fotocópias nos documentos relativos.

14 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos candidatos, em caso 
de dúvida, o comprovativo das suas declarações.

15 — A não apresentação dos documentos solicitados no presente 
aviso de abertura determina a exclusão do concurso nos termos do n.º 7 
do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos ou a entrega 
de documentos falsos implica, para além da exclusão do concurso ou do 
não provimento, a participação à entidade competente para procedimento 
disciplinar e penal, conforme os casos.

17 — A publicitação da relação de candidatos admitidos e a notifica-
ção dos candidatos excluídos efectuar -se -á nos termos dos artigos 33.º 
e 34.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 — A lista de classificação final será notificada nos termos do ar-
tigo 40.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, após as diligências 
a realizar nos termos do artigo 38.º do mesmo diploma.

19 — O júri terá a seguinte constituição:
Presidente: José Manuel da Costa Dantas — mestre em Engenharia 

do Solo e da Água e licenciado em Engenharia Hortofrutícola, Chefe 
da Divisão de Vigilância e Controlo da CCDR Algarve.

Vogais efectivos:
1.º Vogal Efectivo: Henrique Manuel Jerónimo Cabeleira — licen-

ciado em Arquitectura Paisagista — Chefe da Divisão de Ordenamento 
do Território, da Conservação da Natureza e Valorização da Paisagem 
da CCDR Algarve.

2.º Vogal Efectivo: Ana Lúcia Cabrita Guerreiro — licenciada em 
Gestão — Directora de Serviços de Comunicação, Gestão Administrativa 
e Financeira da CCDR Algarve.

Vogais suplentes:
1.º Vogal Suplente: Maria José Bento Nunes — licenciada em Enge-

nharia do Ambiente — Directora de Serviços do Ambiente da CCDR 
Algarve.

2.º Vogal Suplente: António José dos Santos Lopes de Brito — mestre 
em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental e licenciado em 
Direito — Chefe da Divisão de Apoio Jurídico da CCDR Algarve.

20 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impe-
dimentos pelo primeiro vogal efectivo.

21 — Em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente 
aviso, o concurso rege -se pelas disposições constantes do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de Julho, e demais legislação em vigor sobre a matéria.
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22 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política 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 dis-
criminação.

23 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil subsequente à publicação no Diário da 
República, na página electrónica da CCDR Algarve (www.ccdr -alg.pt) 
e, por extracto, no prazo máximo de três dias úteis, contados da forma 
anteriormente referida em jornal de expansão nacional.

18 de Novembro de 2009. — O Presidente, João Varejão Faria.
Data: 21 de Dezembro de 2009. — Nome: Ana Lúcia Cabrita Guer-

reiro, Cargo: Directora de Serviços de Comunicação e Gestão Admi-
nistrativa e Financeira.
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 Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano

Aviso n.º 91/2010

Procedimento concursal comum de recrutamento para preenchi-
mento de um posto de trabalho na categoria de assistente téc-
nico, da carreira de assistente técnico do mapa de pessoal da 
Direcção -Geral do Ordenamento  do Território e Desenvolvimento 
Urbano.
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se público que por despacho 
do Director -Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano, de 21 de Dezembro de 2009, precedido de declaração de ca-
bimento orçamental emitida pela Direcção -Geral do Orçamento, se 
procede à abertura procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República, tendo em vista a ocupação de um posto de trabalho, para 
a carreira e categoria de assistente técnico, previsto e não ocupado, do 
Mapa de Pessoal da Direcção -Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), na modalidade de relação jurí-
dica de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

Não foi efectuada consulta prévia à ECCRC, nos termos do n.º 1 do 
artigo 4.º e do artigo 54.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
uma vez que, não tendo ainda sido publicitado qualquer procedimento 
concursal para constituição de reserva de recrutamento, e até à sua 
publicação, fica temporariamente dispensada a obrigatoriedade da re-
ferida consulta.

1 — Legislação aplicável — Ao presente recrutamento é aplicável 
a tramitação prevista na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro, e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

2 — Âmbito de recrutamento — O recrutamento faz -se de entre tra-
balhadores com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado previamente estabelecida, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

3 — Local de trabalho — O local de trabalho situa -se nas instalações 
da DGOTDU, sitas no Campo Grande, 50 — 1749 -014 em Lisboa.

4 — Identificação e caracterização do posto de trabalho — Um posto 
de trabalho previsto na carreira/categoria de assistente técnico, para 
desempenho das seguintes actividades: preparar e conduzir, do ponto 
de vista administrativo e de gestão financeira, os procedimentos de 
aquisição de bens e serviços necessários à actividade e funcionamento 
da DGOTDU, assegurar as funções de economato e aprovisionamento, 
planeamento e controlo de existências de bens consumíveis, colaborar 
na actividade de inventário e cadastro de bens.

5 — Requisitos de admissão
5.1 — Constituem requisitos mínimos e cumulativos de admissão:
a) Ser detentor dos requisitos gerais de admissão previstos no ar-

tigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;
b) Possuir relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-

nado previamente estabelecida, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;

c) Ser titular do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja 
equiparado, caso os candidatos não se encontrem na carreira para a qual 

o presente procedimento é aberto, não sendo permitida a substituição das 
habilitações exigidas por formação ou experiência profissional.

5.2 — Constituem factores preferenciais de recrutamento, que serão 
valorizados na aplicação dos métodos de selecção, pela ordem a seguir 
indicada:

a) Deter experiência profissional, devidamente comprovada, em pro-
cedimentos de aquisição de bens e serviços, em funções de economato 
e aprovisionamento, planeamento e controlo de existências de bens 
consumíveis, inventário e cadastro de bens;

b) Conhecimentos de informática na óptica do utilizador;

6 — Para efeitos do presente procedimento concursal não serão ad-
mitidos os candidatos que, cumulativamente, se encontrem integra-
dos na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em 
mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal 
da DGOTDU idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se 
pretende com o presente procedimento concursal.

7 — Os candidatos devem reunir os requisitos gerais e especiais até 
à data limite de apresentação da candidatura.

8 — Posicionamento remuneratório — Nos termos do artigo 55.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o posicionamento remuneratório 
do trabalhador recrutado será objecto de negociação com a DGOTDU, 
após o termo do procedimento concursal.

9 — Forma de apresentação da candidatura — As candidaturas de-
verão ser formalizadas, em suporte papel, obrigatoriamente através do 
formulário de candidatura ao procedimento concursal aprovado pelo Des-
pacho n.º 11321/2009, de 29 de Abril, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 89, de 8 de Maio, o qual se encontra disponível na página 
electrónica da DGOTDU, www.dgotdu.pt. e entregues pessoalmente 
na DGOTDU, das 9.30H às 12.30H e das 14.30H às 17.30H, ou envia-
das através de correio registado com aviso de recepção, em envelope 
fechado com a referência: “Procedimento Concursal Comum para um 
posto de trabalho na carreira/categoria de assistente técnico — Direcção 
de Serviços de Administração e Gestão”, para: Direcção -Geral do Or-
denamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Campo Grande, 
50 — 1749 -014 Lisboa.

9.1 — O formulário, devidamente datado e assinado, deve ser, obri-
gatoriamente, acompanhado dos seguintes documentos, sob pena de 
exclusão:

a) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e as-
sinado, dele devendo constar, designadamente, as habilitações li-
terárias, as funções que exerce, bem como as que exerceu, com a 
indicação dos respectivos períodos de duração e actividades rele-
vantes, assim como a formação profissional detida com indicação, 
especialmente, de cursos, seminários, encontros, jornadas, palestras, 
conferências e estágios com indicação das entidades promotoras, 
duração e datas;

b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia dos documentos comprovativos das acções de formação 

frequentadas, com indicação do período e carga horária;
d) Declaração, devidamente actualizada e autenticada, emitida pelo 

serviço de origem a que o candidato pertence, da qual conste, de forma 
inequívoca, a identificação da relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida, bem como da carreira, categoria de que seja 
titular, indicando antiguidade em ambas e na função pública, da respec-
tiva posição e nível remuneratórios, a indicação do conteúdo funcional 
correspondente ao último posto de trabalho ocupado, bem como as 
avaliações de desempenho relativas aos últimos três anos e, na ausência, 
o motivo que determinou tal facto;

e) Declaração de funções relativa a cada uma das actividades de-
senvolvidas e respectiva experiência profissional, designadamente no 
último posto de trabalho ocupado, com relevância para o presente pro-
cedimento concursal;

f) Declaração sob compromisso de honra de que detém os requisitos 
previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

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

9.3 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

10 — Métodos de selecção — Face à urgência no recrutamento, pe-
rante a necessidade de repor a capacidade de intervenção e de resposta da 
DGOTDU, no âmbito das suas competências, e ao abrigo da faculdade 
prevista no n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
e dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
são adoptados como métodos de selecção:

10.1 — Como método de selecção obrigatório a Avaliação Curricular 
(AC), que visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a 




