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Nome Categoria

Posicionamento remuneratório

Actual Novo

Posição
remuneratória Nível Remuneração Posição

remuneratória Nível Remuneração

João Carlos Almeida  . . . . . . . . Assistente Operacional. . . Entre 1.ª e 2.ª Entre 1 e 2 518,35 € 3.ª 3 583,58 €
Isabel Margarida Costa Correia Matos Assistente Operacional. . . Entre 1.ª e 2.ª Entre 1 e 2 501,19 € 4.ª 4 635,07 €
Sónia de Fátima Pacheco Chora Fer-

reira.
Assistente Operacional. . . Entre 1.ª e 2.ª Entre 1 e 2 470,29 € 4.ª 4 635,07 €

 Rosário — Lagoa, 30 de Novembro de 2009. — O Presidente da Junta de Freguesia, Durval Carlos Simas Faria.
302755794 

 FREGUESIA DE MASSAMÁ

Aviso n.º 713/2010

Procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento 
de um posto de trabalho de Técnico Superior da carreira ge-
ral de Técnico Superior, conforme caracterização no Mapa de 
Pessoal.
Nos termos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

Fevereiro e no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e 
para os devidos efeitos torna -se público que por deliberação do Executivo 
da Junta de Freguesia de Massamá, datada de 26 de Novembro do ano 
em curso, se encontra aberto procedimento concursal na modalidade de 
relação de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo 
certo, pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista o preenchimento 
de um posto de trabalho no Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de 
Massamá, na categoria de Técnico Superior da carreira geral de Técnico 
Superior.

1 — Consulta à ECCRC: Dispensada a consulta à ECCRC, prevista 
no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, por 
não se encontrar constituída e em funcionamento.

2 — Caracterização do posto de trabalho: Para além das funções 
previstas no mapa anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o 
titular deste posto de trabalho irá proceder à coordenação do Gabinete de 
Inserção Profissional, com a consequente promoção da empregabilidade 
dos utentes inscritos no mesmo e prestar apoio aos projectos de índole 
cultural educacional e social da Junta de Freguesia.

3 — Local de trabalho: O local de trabalho situa -se na Junta de Fre-
guesia de Massamá.

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 — Posicionamento remuneratório: Tendo em conta o preceituado no 
artigo 55.º da Lei n.º.12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o posicionamento 
do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria 
é objecto de negociação com a entidade empregadora pública (Junta 
de Freguesia de Massamá) e terá lugar imediatamente após o termo do 
procedimento concursal.

6 — Duração do contrato: O prazo para a contratação é de 12 (doze) 
meses, e o fundamento legal é o constante na alínea i), do n.º 1 do 
artigo 93.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro.

7 — Requisitos de admissão: Os requisitos gerais de admissão, de-
finidos 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 de vacinação obrigatória.

7.1 — Nos termos do n.º 5 do artigo 6.º da LVCR, o recrutamento 
inicia -se de entre os trabalhadores que não pretendam conservar a qua-
lidade de sujeitos de relações jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado ou se encontrem em situação de mobilidade especial.

7.2 — Na impossibilidade de ocupação do posto de trabalho, objecto 
do presente procedimento por aplicação do disposto no ponto anterior, o 
recrutamento será efectuado de entre trabalhadores com relação jurídica 
de emprego por tempo determinado ou determinável ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida.

7.3 — Habilitações literárias exigidas: Licenciatura em Animação 
Cultural e Educação Comunitária.

7.4 — Requisito habilitacional, sem possibilidade de substituição do 
nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

8 — Prazo para a apresentação de candidaturas: 10 dias úteis a contar 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

9 — Forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas de-
verão ser formalizadas em formulário tipo, cujo modelo é de utilização 
obrigatória, e que se encontra disponível na Secretaria da Junta, dirigido 
ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Massamá, o qual deverá ser 
entregue pessoalmente nesta Junta de Freguesia, ou remetido pelo cor-
reio, com registo e aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo 
fixado, para Junta de freguesia de Massamá, Rua Dr. Francisco Ribeiro 
de Spínola, s/n — Massamá — 2745 -872 Queluz.

Os formulários de admissão deverão ser acompanhados sob pena de 
exclusão da seguinte documentação: Fotocópia do Bilhete de Identidade 
ou Cartão de Cidadão, Certificado de habilitações, Curriculum vitae, 
fotocópia do cartão de Identificação Fiscal.

9.1 — Os currículos deverão ser acompanhados por documentos 
comprovativos das acções de formação profissional descritas, sob pena 
de não poderem ser consideradas.

9.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas através de correio 
electrónico.

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

9.4 — Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, 
a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

10 — Métodos de selecção e critérios gerais:
a) Avaliação Curricular (AC) — Na Avaliação Curricular serão obri-

gatoriamente considerados e ponderados os seguintes elementos:
1) Habilitação Académica (HA) certificada pelas entidades compe-

tentes;
2) Formação Profissional (FP) considerando -se as áreas de formação 

e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função;

3) Experiência Profissional (EP) com incidência sobre a execução 
de actividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade 
das mesmas;

4) Avaliação do Desempenho (AD) (nos casos aplicáveis) relativa ao 
último período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu 
ou executou a atribuição, competência ou actividade idênticas às do 
posto de trabalho a ocupar.

A fórmula da Avaliação Curricular é a seguinte:
AC=HA+FP+EP+AD/4

ou
AC=HA+FP+EP/3

para os candidatos que não tenham cumprido ou executado atribuição, 
competência ou actividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

b) Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — visa avaliar, 
numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos profis-
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sionais directamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função.

11 — Valoração dos métodos de selecção final:
11.1 — A Avaliação Curricular (AC) é expressa numa escala de 0 a 

20 valores, com a valoração até às centésimas, sendo a classificação 
obtida através da média simples das classificações dos elementos a 
avaliar.

11.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) é avaliada 
segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido 
e Insuficiente, aos quais correspondem, respectivamente as classificações 
de 20,16, 12, 8 e 4 valores.

11.3 — A valoração final (VF) será obtida numa escala de 0 a 20 
valores através da aplicação da fórmula:

VF=0,40AC+0,60EAC

12 — Excepcionalmente e, designadamente quando o número de 
candidatos seja de tal modo elevado (igual ou superior a 100), tornando-
-se impraticável a utilização dos métodos de selecção acima referidos 
(Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências), a 
entidade empregadora limitar -se -á a utilizar como único método de 
selecção obrigatório, a avaliação Curricular.

13 — A aplicação de cada método de selecção tem carácter elimi-
natório, considerando -se não aprovados os candidatos que nas fases 
ou métodos de selecção, obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

13.1 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de selecção equivale à desistência do concurso.

13.2 — Exclusão e notificação de candidatos: de acordo com o precei-
tuado no n.º 1 do artigo 30.º, os candidatos excluídos serão notificados 
por uma das formas previstas nas alíneas a) b) c) ou d) do n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, para a realização da audiência dos 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do 
dia, hora e local para a realização dos métodos de selecção, nos termos 
previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas nas alíneas a) b) 
c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

13.3 — A ordenação final dos candidatos que completem o proce-
dimento é efectuada de acordo com uma escala de 0 a 20 valores, em 
resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas 
obtidas em cada método de selecção.

13.4 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

13.5 — A lista unitária de ordenação final será publicada na 2.ª série 
do Diário da República.

14 — Composição do Júri:
Presidente: Dr. Armindo dos Santos Batista — Secretário da Junta. 

Vogais efectivos: Dr. José Pedro Dias e Cunha Matias da Silva — Pre-
sidente da Junta, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e 
impedimentos e Sérgio Paulo Gabriel Antunes da Fonseca — Vogal do 
Executivo. Vogais suplentes: Rui Nelson Vieira — Tesoureiro da junta 
e Luís Miguel Esteves Coelho — Vogal do Executivo.

14.1 — As actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
a respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, são 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
“a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma politica de igualdade e 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”.

16 — No âmbito do presente procedimento, dá -se cumprimento ao 
estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro no que 
respeita ao sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência.

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, 
a partir da data da publicação (no DR), na página electrónica da Junta 
de Freguesia de Massamá e por extracto, no prazo máximo de três 
dias úteis contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

28 de Dezembro de 2009. — O Presidente da Junta de Freguesia, 
Dr. José Pedro Dias e Cunha Matias da Silva.

302740913 

PARTE I

 APTC, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TURISMO CULTURAL

Anúncio (extracto) n.º 312/2010

Cartório Notarial de Tomar do Licenciado José Alberto 
Sá Marques de Carvalho

Extracto
Carlos Alberto Simões de Carvalho Rodrigues, Colaborador do No-

tário do referido Cartório, por competência delegada
Certifico, que, para efeitos de publicação, por escritura de hoje lavrada 

a fl. 45 e segs., do livro de notas n.º 84 -L, deste, Cartório, foi constituída 
a associação denominada “APTC, Associação Portuguesa de Turismo 
Cultural”, com sede nas instalações do Instituto Politécnico de Tomar, 
na Avenida Cândido Madureira, n.º 13, freguesia de Tomar (São João 
Baptista), concelho de Tomar. 

A Associação tem por objectivos promover a comunicação e inter-
câmbio entre jovens na área de turismo cultural; promover e ou criar 
cursos e formação especializada nesta área; promover projectos e ac-
ções que visem a divulgação do turismo cultural, em especial entre os 
jovens; promover e estimular a parceria, o diálogo e o intercâmbio entre 
instituições locais, regionais, nacionais e internacionais que prossigam 
finalidades compatíveis; colaborar na protecção da identidade física e 
cultural do pais; desenvolver acções junto das instituições empregadoras, 
criando para o efeito redes e bases de dados, tendo em vista a promoção 
da empregabilidade de jovens finalistas e ex -alunos de turismo cultural 
de qualquer grau de ensino; apoiar e dinamizar projectos de profissionais 
de turismo cultural, em especial dos seus associados; apoiar a criação 
e o desenvolvimento de pequenas e médias empresas do sector; pro-

mover a comunicação e intercâmbio entre jovens no turismo cultural; 
desenvolver e implementar o conceito de solidariedade e voluntariado 
para a preservação do património cultural, em especial entre os jovens; 
promover a dignificação dos técnicos e profissionais de turismo cultural, 
de uma forma geral, propor, desenvolver, apoiar, divulgar e efectivar 
todos os projectos, acções, eventos, programas que directa ou indirec-
tamente visem o desenvolvimento e dignificação do turismo cultural e 
dos respectivos agentes, muito em especial dos jovens.

Poderá ser admitido/a coma associado/a qualquer pessoa singular 
ou colectiva que se identifique com os objectivos da associação. Na 
admissão dos associados á associação, esta dará particular atenção e 
promoverá especialmente a admissão de jovens.

Admissão de novos sócios é da competência da Direcção, sem prejuízo 
de recurso para a Assembleia geral.

Haverá duas categorias de sócios: sócios fundadores e sócios efec-
tivos.

São sócios fundadores todos os que participarem no acto da consti-
tuição da Associação, bem como todos os que forem admitidos até três 
meses depois da sua constituição.

São sócios efectivos todos os demais legalmente admitidos.
No acto da sua admissão o sócio deverá pagar uma jóia no valor de 

dez euros, valor este que poderá ser alterado pela Assembleia Geral após 
um ano da constituição da Associação.

Ficam isento do pagamento da jóia, todos os sócios fundadores.
O sócio pode ser suspenso temporariamente ou excluído da Associa-

ção, caso não cumpra os seus deveres ou revele conduta indigna.
Da deliberação de suspensão ou de exclusão cabe recurso para As-

sembleia Geral.
O sócio tem sempre o direito de ser ouvido antes da aplicação da 

sanção
O não pagamento das quotas também pode determinar a exclusão.




