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presença ou a ausência dos comportamentos em análise, avaliado se-
gundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido 
e Insuficiente, aos quais corresponde respectivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4.

11.3 — A Entrevista Profissional de Selecção (EPS) — visa avaliar, 
de forma objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos 
comportamentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, 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.

11.4 — A ordenação final dos candidatos que completem o processo 
resultará da média aritmética ponderada das classificações quantitativas 
dos métodos de selecção que será expressa na escala de 0 a 20 valores e 
efectuada através da seguinte fórmula, nos termos do n.º 1, do artigo 34.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01:

OF = (30 % AC) + (40 % EAC) + (30 % EPS)

em que:
OF = Ordenação Final
AC = Avaliação Curricular
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências
EPS = Entrevista Profissional de Selecção

12 — É excluído do procedimento o candidato que obtiver uma va-
loração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo 
aplicado o método ou fase seguintes, nos termos do n.º 13, do artigo 18.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, bem como o candidato que não 
compareça à realização de qualquer método de selecção.

13 — A ordenação final dos candidatos é unitária, ainda que lhe 
tenham sido aplicados 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 e esgotados estes, dos restantes candidatos nos 
termos das alíneas c) e d), n.º 1 do artigo 54.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.

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

15 — Júri do concurso:
Presidente: Pedro Miguel Bernardo Reis Curado, Bombeiro de 

3.ª classe;
Vogais efectivos: Nuno Ricardo Mendes Morgado, Bombeiro de 

3.ª classe e Paulo Alexandre Serras Rebelo, Bombeiro de 3.ª classe.
Vogais suplentes: Nuno Miguel Fernandes Carreira, Bombeiro de 

3.ª classe e Luís Manuel da Silva Mano, Bombeiro de 3.ª classe.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo primeiro Vogal Efectivo.

16 — A exclusão e notificação de candidatos: de acordo com o defi-
nido 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, de 22/01, 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 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, de 22/01.

A publicitação dos resultados obtidos em cada método de selecção 
intercalar é efectuada através de lista ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal e dispo-
nibilizadas na sua página electrónica. Os candidatos aprovados em cada 
método são convocados para a realização do método seguinte através de 
notificação, 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, de 22/01.

15 — Posicionamento remuneratório: Tendo em conta o preceituado 
no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, o posicionamento do 
trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria é 
objecto de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal.

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.”

17 — Quota de emprego — De acordo com o n.º 3 dos artigos 3.º e 
9.º do Decreto -Lei n.º 29/01, de 03/02, o candidato com deficiência tem 
preferência de igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer 
outra preferência legal, para efeitos de admissão a procedimento concur-
sal os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimento de 
admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de deficiência 
e tipo de deficiência.

18 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2008, 
de 22/01, o presente aviso será publicado na Bolsa de Emprego Pública 
www.bep.gov.pt no primeiro dia útil seguinte à presente publicação no 
Diário da República, na página electrónica desta Câmara Municipal 
www.cm -sardoal.pt por extracto, num jornal de expansão nacional, num 
prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma data.

Paços do Concelho de Sardoal, 19/02/2010. — O Presidente da Câ-
mara, Fernando Constantino Moleirinho.

302936301 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Aviso n.º 4728/2010
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 comum na modalidade de 
relação de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo 
certo para ocupação de 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional inserido nos Serviços Administrativos da Divisão 
de Obras e Abastecimento, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 67, de 6 de Abril, homologada por despacho do 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 15 de Fevereiro de 2010.

1.º Hugo Filipe Rebelo Peças — 15,27 valores
2.º António Ângelo Veiga Penado — 15,16 valores
3.º João Emídio Fazeres Boto — 14,15 valores
4.º Sónia Cristina Salvaterra Raposo Namorado — 14,07 valores
5.º Elsa Armanda Bandeira B. Magarreiro Fazeres — 13,87 valores
6.º Maria Isabel Gonçalves Murteira Cunha — 13,75 valores
7.º Margarida Rosa Sousa Jaques — 13,16 valores
8.º Armando Sérgio Paulo Gaspar — 12,67 valores
9.º António Miguel Leal Valente — 12,56 valores
9.º Dina do Carmo Gomes Alferes — 12,56 valores
9.º Emília Lúcia Carujo Rodrigues Padre Santo — 12,56 valores
9.º Milene Florentino Mendes — 12,56 valores

(*) 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, conforme consta 
no ponto 9.6 do aviso de abertura, publicado no Diário da República, 
2.ª Série, n.º 67, 6 de Abril de 2009

Sousel, 23 de Fevereiro de 2010. — O Presidente da Câmara Muni-
cipal, Dr. Armando Varela.
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 Aviso n.º 4729/2010
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 comum na modalidade de 
relação de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo 
certo para ocupação de 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional inserido no Serviço de Armazém da Divisão 
de Obras e Abastecimento, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 67, de 6 de Abril, homologada por despacho do 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 15 de Fevereiro de 2010.

1.º António Ângelo Veiga Penado — 15,4 valores
2.º Armando Sérgio Paulo Gaspar — 14,1 valores
3.º Margarida Rosa de Sousa Jaques — 13,2 valores
4.º Maria da Conceição Guerra Mouquinho Mendes — 12,9 valores
4.º Vítor Manuel Pinheiro Rocha — 12,9 valores
6.º Luís José Coelho Mendes — 12,5 valores
7.º Belmiro José Pereira Patinha — 12,2 valores

(*) 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, conforme consta 
no ponto 9.6 do aviso de abertura, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 67, 6 de Abril de 2009.

Sousel, 23 de Fevereiro de 2010. — O Presidente da Câmara Muni-
cipal, Dr. Armando Varela.
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