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documentos comprovativos da frequência das acções de formação e da 
experiência profissional.

b) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem da qual 
conste a relação jurídica do emprego público na carreira/categoria, a 
avaliação do desempenho relativo ao último período, não superior a 
três anos e a caracterização do posto de trabalho que ocupa, ou ocupou 
por último no caso dos trabalhadores em SME, em conformidade com 
o estabelecido no mapa de pessoal.

c) Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações 
literárias, bem como, fotocópias do bilhete de identidade ou cartão de 
cidadão e do número fiscal de contribuinte;

d) Aos candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal de 
Castelo de Vide, não é exigida a apresentação de outros documen-
tos comprovativos dos factos indicados no currículo, nomeadamente 
fotocopia dos documentos comprovativos da frequência das acções 
de formação, da experiência profissional, das habilitações literárias e 
avaliação de desempenho, desde que expressamente refiram no reque-
rimento de candidatura, que os mesmos se encontram arquivados no 
processo individual.

9.2. — A não apresentação dos documentos exigidos no ponto anterior 
determina a exclusão do candidato do procedimento, nos termos do n.º 9 
do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

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

11 — A ordenação final dos candidatos é unitária, ainda que lhe 
tenham sido aplicados os métodos de selecção diferentes e expressa 
numa escala de 0 a 20 valores, efectuando -se o recrutamento pela ordem 
decrescente da ordenação final dos candidatos colocados em situação de 
mobilidade especial, esgotados estes dos candidatos com relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, e esgotados estes dos 
restantes candidatos, nos termos das alíneas c) e d), n.º 1, do artigo 54.º 
e n.os 4 e 6, do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, conjugado com 
o n.º 2 do artigo 34.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

12 — O Júri terá a seguinte composição:
Presidente — Clisante Jorge Pinheiro Gasalho, Chefe de Divisão 

Técnica de Obras e Urbanismo
1.º Vogal Efectivo — Nuno Miguel Carrilho Santana, Técnico Su-

perior
2.º Vogal Efectivo — Maria da Conceição Gavetanho Pacheco Dias 

Candeias, Coordenadora Técnica (área de pessoal)
1.º Vogal Suplente — Maria Teresa Serrano Germano Calado Car-

reiras, Técnica Superior.
2.º Vogal Suplente — Maria José Carrilho Miranda, Técnica Superior.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos, 
pelo 1.º Vogal Efectivo.

12.1 — Este Júri fará igualmente a avaliação do período experi-
mental.

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

14 — As actas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final dos métodos, são 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas, nos termos da alínea t) 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

15 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é pu-
blicada na 2.º Série do Diário da República, afixada em local visível 
e público das instalações da Câmara Municipal de Castelo de Vide e 
disponibilizada na página electrónica, nos termos do n.º 6, artigo 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

15.1 — Em caso de igualdade de classificação entre os candidatos, 
os critérios de preferência a adoptar são os previstos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

15.2 — Exclusão e notificação dos candidatos: Os candidatos exclu-
ídos serão notificados para a realização da audiência aos interessados 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Os candidatos 
admitidos serão convocados, por ofício registado quando o número 
de candidatos seja inferior a 100 e por aviso no Diário da República, 
2.ª série, caso o número de candidatos seja igual ou superior a 100. A 
publicitação dos resultados obtidos em cada método de avaliação inter-
calar é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Castelo 
de Vide e disponibilizada na sua página electrónica.

16 — Período experimental — nos termos da alínea a), n.º 1 do ar-
tigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09 (Regime, o período experimental 
terá a duração de 90 dias.

17 — Posicionamento remuneratório. O referido posicionamento será 
objecto de negociação, que terá lugar imediatamente após o termo do 

procedimento concursal, nos termos do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27/02.

18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, o presente aviso será publicitado integralmente 
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação, por extracto e a partir da data da publicação no 
Diário da República, na página electrónica da Câmara Municipal de 
Castelo de Vide e no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma 
data, num jornal de expansão nacional.

19 — 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.

Castelo de Vide, 2 de Fevereiro de 2010. — O Presidente da Câmara, 
Dr. António Manuel Grincho Ribeiro.

302885272 

 MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE

Aviso n.º 4005/2010
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Presi-

dente da Câmara de 11 de Fevereiro de 2010, foi contratado por tempo in-
determinado, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 427/89, 
de 07 de Dezembro, aplicado à Administração Local, pelo Decreto -Lei 
n.º 409/91, de 17 de Outubro, o seguinte candidato classificado em 
1.º lugar no concurso aberto por aviso datado de 11 de Novembro de 
2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 240, de 14 de 
Dezembro de 2009.

Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de 
Técnico Profissional Especialista (Fiscal Municipal)

1.º António Manuel Salvador Angelino — 14,50 valores.
Castro Verde, 12 de Fevereiro de 2010. — O Presidente da Câmara, 

Francisco José Caldeira Duarte.
302923771 

 MUNICÍPIO DE COIMBRA

Aviso n.º 4006/2010
Em cumprimento do n.º 10 do artigo 21 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 Agosto, bem como 
do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril, na redacção 
dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, torna -se público 
que, por despacho proferido pelo Ex.mo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra, Dr. Carlos Encarnação, no passado dia 15 de 
Janeiro, ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 8 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à Administração 
Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na redacção dada 
pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, foi nomeado o Senhor 
Dr. Euclides de Brito Andrade dos Santos, no cargo de Comandante do 
Serviço de Polícia Municipal, em regime de comissão de serviço pelo 
período de 3 anos, com precedência de concurso, por urgente conve-
niência de serviço, com efeitos à data do despacho supra referido, nos 
termos dos n.os 8 e 9 do artigo 21.º acima mencionado.

Nota curricular:
Currículo académico;
Licenciatura em Direito, pela Universidade Internacional da Figueira 

da Foz, em 21 de Outubro de 1996.
Currículo profissional;
Pós -Graduação em Ciências Criminais;
Frequência de acções de formação em diversas áreas, designadamente, 

Deontologia e Disciplina; Sistema Estratégico de Informação; Gestão e 
Controlo Operacional; Gestão de Incidentes Críticos; Avaliação de De-
sempenho; Código do Procedimento Administrativo; Responsabilidade 
Civil do Estado e Demais Entes Públicos; Mediação Penal; Organização 
e Gestão Judiciárias; Acção Executiva; Regime Jurídico de Armas; Vio-
lência Doméstica; Contencioso Administrativo e Tributário; Constituição 
e Direito Judiciário; Criminalidade Económico -Financeira e Corrupção; 
Instrumentos de Pilotagem para Gestão de Recursos Humanos; Resolu-
ção Extrajudicial de Conflitos, entre outras.

Exercício de funções, desde Março de 1984, na Polícia de Segurança 
Pública (PSP), tendo tido o seguinte percurso profissional:
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Início de actividade no Comando Distrital da PSP de Lisboa, após 
frequência do curso na Escola de Formação de Guardas da PSP, tendo 
integrado diversas equipas de segurança pessoal a Altas Entidades Na-
cionais e Estrangeiras, tendo ainda prestado serviço na Divisão de Se-
gurança — Secção de Segurança Pessoal do COMETLIS, no período 
compreendido entre Junho de 1985 e finais de 1990;

Na sequência da aprovação do Curso de Promoção à categoria de 
2.º Subchefe, chefiou diversas equipas de segurança pessoal a altas 
entidades, tendo sido colocado na Divisão de Loures do COMETLIS 
Esquadra da Pontinha e posteriormente na 71.ª Esquadra de Odivelas, 
nas quais exerceu funções de Graduado de Serviço;

Após conclusão da Licenciatura em Direito, exerceu funções de 
Jurista no Núcleo de Estudos, Planeamento e Relações Públicas, tendo 
participado na criação junto do Núcleo de Deontologia e Disciplina do 
COMETLIS, de um Gabinete Jurídico, do qual foi o primeiro Jurista; 
colaborando também na área de Recursos Humanos e Finanças (Núcleo 
de Pessoal e Finanças);

Desde 01 de Janeiro de 2001, detém a categoria de Técnico Superior, 
pertencente ao Quadro de Pessoal com funções não policiais da Polícia 
de Segurança Pública, exercendo o cargo no Comando Distrital da 
Policia de Segurança Pública de Coimbra, no qual Chefia actualmente 
a Secção de Contra -Ordenações do Comando Distrital.

Em 05 Setembro de 2002, foi nomeado Consultor do Gabinete do 
Alto Comissário, Padre António de Castro Vaz Pinto, para integração da 
Equipa do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, na 
qualidade de Assessor para as áreas de Segurança e Gestão de Conflitos 
e Dossier Racismo.

Paços do Município de Coimbra, 29 de Janeiro de 2010
(Por Subdelegação)
A Directora Municipal de Administração e Finanças,
(Isabel Azevedo, Dr.ª) 

302916432 

 Aviso n.º 4007/2010
Torna -se público que, por despacho proferido em 17 de Março de 

2008, pelo Exmo Sr. Dr. Arménio Ferreira Bernardes, na altura Director 
Municipal de Administração e Finanças, ao abrigo da competência sub-
delegada pelo Senhor Vereador, Dr. Marcelo Nuno Gonçalves Pereira, 
através do seu despacho de 15 de Novembro de 2005, publicitado pelo 
Edital 406/2005, da mesma data, foram nomeados os trabalhadores 
abaixo indicados, na sequência de procedimento de direito à carreira, 
nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à 
Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na 
redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho (este último 
normativo referente apenas à candidata Lídia Cristina Soares Gomes).

— José António Rios Vilela, na categoria de Técnico Superior As-
sessor Principal (escalão 2, índice 770), com efeitos reportados a 27 de 
Abril de 2004;

— Lídia Cristina Soares Gomes, na categoria de Técnico Superior 
de Direito Assessor (escalão 1, índice 610), com efeitos reportados a 
16 de Fevereiro de 2008;

Os nomeados deverá assinar o respectivo termo de aceitação no prazo 
legal de 20 dias, contado da data de publicação do presente Aviso no 
Diário da República.

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 
de Agosto, o presente processo está isento de visto prévio do Tribunal 
de Contas.

Paços do Município de Coimbra, 04 de Fevereiro de 2010
Por Subdelegação,
A Directora Municipal de Administração e Finanças,
(Dr.ª Maria Isabel Fraústo Antunes de Azevedo Veiga Ferrão)

302916368 

 Deliberação n.º 420/2010

Construção do Centro Escolar da Solum Sul

A Câmara Municipal de Coimbra torna público que deliberou por 
maioria e em minuta, em reunião de 10 de Novembro de 2009, na sequên-
cia da informação elaborada pelo Júri de Procedimento, onde foi proposta 
a revogação da decisão de contratar aprovada em reunião de Câmara de 
27/07/2009 com fundamento no disposto na a) do n.º 1 do artigo 79.º do 
CCP, ou seja, “Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum con-
corrente haja apresentado proposta”, a abertura de novo Ajuste Directo 
para Construção do Centro Escolar da Solum ao abrigo do estipulado 
no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro.

A prioridade deste investimento tem em vista assegurar uma ade-
quada proximidade dos equipamentos educativos às zonas residenciais 
do município e uma adequada cobertura de toda a população em idade 
escolar e pré -escolar, com todos os equipamentos a funcionar em re-
gime normal.

Assim, nos termos do n.º 5 do artigo 1.º do referido diploma, com 
vista a seguir -se o procedimento por Ajuste Directo, consignado no seu 
artigo 5.º a Câmara Municipal de Coimbra deliberou:

Aprovar os projectos de execução, o convite e o caderno de encar-
gos da empreitada “Construção do Centro Escolar da Solum Sul” nos 
seguintes termos:

Preço base: €2.690.000,00 (s/ IVA incluído)
Prazo de execução de 360 dias
Aprovar a Abertura do procedimento de Ajuste Directo ao abrigo 

dos n.º 2 do artigo 1.º e n.º 1 do artigo 5.º e nos termos do artigo 8.º, 
do Decreto -Lei n.º 34/2009 de 6 de Fevereiro, utilizando a plataforma 
electrónica de contratação pública: http://www.vortalgov.pt.;

Aprovar a seguinte lista de empresas a convidar:
A. Baptista de Almeida, L.da

Ramos Catarino, S. A.
Casais — Engenharia e Construções, S. A.
Lena — Construções Atlântico, S. A.
Construções Soares da Costa, S. A.
Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, S. A.
Eusébio & Filhos, S. A.
Somague — Engenharia e Construção, S. A.
MRG — Engenharia e Construção, S. A.
Conduril, Construções Duriense, S. A.
JFS — João Fernandes Silva, S. A.
Coimbra, 02 de Dezembro de 2009. — O Presidente da Câmara Mu-

nicipal, Dr. Carlos Manuel de Sousa Encarnação.
302824798 

 Deliberação n.º 421/2010

Arranjos exteriores nas escolas do 1.º CEB de Antuzede, Ca-
sais do Campo e Taveiro e ligações ao saneamento público 

de diversas escolas do 1.º CEB
Tendo em conta a implementação do funcionamento em regime normal 

nas escolas do 1.º ciclo, com a consequente permanência dos alunos a 
tempo inteiro na escola, torna -se necessário dotá -las de condições que 
permitam a prática de actividades diversas, incluindo a actividade física 
prevista nas Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC).

Assim, esta intervenção tem como objectivo geral melhorar a fun-
cionalidade destes espaços e torná -los mais agradáveis e apelativos 
para as crianças.

Tendo também sido concluídas as redes públicas de saneamento em 
algumas freguesias, é também urgente efectuar as respectivas ligações 
prediais.

Assim, a Câmara Municipal de Coimbra considerou prioritário o 
investimento ao abrigo do disposto no artigo 1.º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro.

A fim de dar cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 2.º do 
referido decreto, a Câmara Municipal de Coimbra torna público que deli-
berou por maioria e em minuta, em reunião de 14 de Setembro de 2009:

Aprovar o projecto de execução, o convite tipo e o caderno de encargos 
da empreitada «Arranjos exteriores nas escolas do 1.º CEB de Antuzede, 
Casais do Campo e Taveiro e ligações ao saneamento público de diversas 
escolas do 1.º CEB», nos seguintes termos:

Preço base de 148 000,00 € (acrescido de IVA);
Prazo de execução de 210 dias.

Aprovar a abertura do procedimento de ajuste directo, ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 1.º e do n.º 1 do artigo 5.º e nos termos do artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, utilizando a plataforma 
electrónica de contratação pública (http://vortalgov.pt);

Aprovar a seguinte lista de empresas a convidar:
Socértima — Sociedade de Construções do Cértima, L.da

Bento & Bento, L.da

Construções Jacob Ferreira, L.da

Ferreira de Sousa, Construções Civis e Obras Públicas, L.da

Carlos Caldeira Marques, L.da

Marques & Filipe, L.da

11 de Dezembro de 2009. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
Carlos Manuel de Sousa Encarnação.

302817118 




