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esgotados estes, dos restantes candidatos, nos termos da alínea a) do 
artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, de 24 de Março.

16 — 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.

S. Brás de Alportel, 22 de Janeiro de 2010. — O Presidente da Câmara 
Municipal, António Paulo Jacinto Eusébio.

302838827 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Aviso n.º 2555/2010
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária 
de ordenação final do Procedimento concursal na modalidade de relação 
de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo certo 
para ocupação de 5 postos de trabalho para a carreira/categoria de As-
sistente Operacional — Sapadores Florestais — inserido no Sector de 
Obras não especificado da Divisão de Obras e Abastecimento, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 11 de 
Agosto, homologado por despacho do Presidente da Câmara Municipal, 
datado de 21 de Dezembro de 2009. 

Nome dos candidatos Classificação
final

Número
de ordem

Dinis Manuel Martins Mileu 15,2 1.º
António João Range Rebocho 15,1 2.º
Joaquim João da Silva Prates 15,0 3.º
Jorge Manuel do Carmo Magrinho 14,4 4.º
Rui Fernando Balasteiro Sardinha 14,4 5.º
Flávio Miguel Parreira Sousel 12,8 6.º

 Sousel, 13 de Janeiro de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Armando Varela.

302790056 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Declaração de rectificação n.º 221/2010
Para os devidos efeitos se informa que o aviso inserto a p. 4130 do 

Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de Janeiro do corrente ano, 
saiu com inexactidão.

Onde se lê «1 — Licenciatura em Ciências da Comunicação» deve 
ler -se «Licenciatura em Comunicação Social»,onde se lê «2 — Li-
cenciatura em Ciências da Comunicação» deve ler -se «Licenciatura 
em Comunicação Social» e onde se lê «9 — Habilitações exigidas: 
licenciatura em Ciência da Educação» deve ler -se «9 — Habilitações 
exigidas — licenciatura em Comunicação Social».

27 de Janeiro de 2010. — O Presidente da Câmara, António Manuel 
Oliveira Rodrigues.

302849373 

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 2556/2010
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 e por meu despacho, de 21 de Dezembro de 2009, encontra -se 
aberto procedimento concursal comum na modalidade de relação jurí-
dica de emprego público por tempo indeterminado, para admissão de 
um Técnico Superior — área de Engenharia Civil, previsto no Mapa de 
Pessoal desta Autarquia.

2 — O recrutamento do presente procedimento concursal, deverá 
iniciar -se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, em conformidade com o estabelecido no n.º 4 
do artigo 6 da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

3 — Considerando os princípios de racionalização, eficiência e eco-
nomia de custos que devem presidir à actividade municipal e a urgência 

da contratação, o presente procedimento concursal será único, sem 
prejuízo de serem observadas as injunções decorrentes do disposto nos 
n.os 3 a 7 do art. 6.º, bem como do cumprimento do preceituado no Ar-
tigo 54.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro e depois de cumprido 
o disposto 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 à informação 
emitida pela DGAEP.

4 — Em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho 
por aplicação do disposto no n.º 2 do presente aviso, proceder -se -á ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por 
tempo determinado ou sem relação jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida.

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 — Descrição sumária da função: fiscalizar o cumprimento, pelos 
particulares ou pessoas colectivas, dos projectos e condicionamentos, das 
licenças ou autorizações para construção ou modificação e das normas 
legais e regulamentares aplicáveis nesses domínios; informar pedidos de 
redução de caução; informar pedidos de recepção provisória e definitiva 
de obras; prestar informações sobre todos os assuntos no âmbito das 
atribuições da Divisão de Fiscalização Urbanística; realizar as vistorias 
da competência do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística; 
realizar as inspecções às obras de edificação e urbanização e as obras 
clandestinas para averiguar a susceptibilidade de licenciamento/autori-
zação, bem como a estabelecimentos titulados por alvará sanitário, para 
efeitos de averbamento do alvará; atender eventuais reclamações e tomar 
as providências necessárias à regularização das respectivas deficiências; 
prestar informações aos munícipes em sede de audiência, prevista no 
âmbito do Regime Jurídico de Edificação e Urbanização e do Código 
de Procedimento Administrativo.

7 — Habilitações literárias exigidas: Licenciatura em Engenharia 
Civil, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional.

8 — Prazo de validade: o presente procedimento concursal cessa nos 
termos do Artigo 38.º da Portaria n.º 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 e Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

10 — Local de Trabalho área do Município.
11 — Requisitos gerais de admissão: os definidos no artigo 8.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro:
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 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.

12 — Apresentação das candidaturas: 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 n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, as 
candidaturas deverão ser apresentadas obrigatoriamente em formulário 
tipo, que se encontra disponível no Serviço de Recursos Humanos desta 
Autarquia e na respectiva Página Electrónica, nos termos do Artigo 27.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

12.1 — As candidaturas, acompanhadas de fotocópia do certificado 
de habilitações, poderão ser entregues pessoalmente na Divisão de Re-
cursos Humanos, ou remetidas por correio, com aviso de recepção, para 
a Câmara Municipal de Valongo, Avenida 5 de Outubro, 160, 4440 -503 
Valongo, ou através do e -mail e -drh@cmvalongo.net.

12.2 — As falsas declarações são puníveis nos termos da lei.
12.3 — Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, 

em caso de dúvida sobre a situação que descreve no requerimento, a 
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

13 — Acesso às actas: Os candidatos têm acesso às actas do júri, 
onde constam os parâmetros de avaliação e as ponderação dos métodos 
de selecção, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do 
método, 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 — Métodos de selecção: Consoante a situação dos candidatos e 
nos termos do Artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
conjugado com o Artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 




