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PARTE H

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO 
E ALENTEJO LITORAL

Aviso n.º 14241/2010

Procedimento Concursal Comum para contratação a Termo 
Resolutivo Certo para um posto de trabalho de Técnico 

Superior — Jornalismo/Comunicação social
1 — Para os devidos efeitos se torna público que na sequência da 

deliberação do Conselho Directivo de 12 de Abril de 2010, reunidos pre-
viamente os pressupostos constantes do n.º 2 do artigo 6.º, 7.º e no n.º 1 
do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27/02, adaptada à administração 
autárquica pelo Decreto -Lei n.º 209/2009 de 3 de Setembro e do n.º 1 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e considerando 
que a consulta prévia à entidade Centralizada para Constituição de 
Reservas de Recrutamento (ECCRC), prevista no n.º 1 do artigo 4.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, está temporariamente dispen-
sada, de acordo com a informação disponibilizada pela Direcção -Geral da 
Administração e do Emprego Público, encontra -se aberto procedimento 
concursal comum, para a contratação a termo resolutivo certo, pelo pe-
ríodo de um ano eventualmente renovável, para ocupar o seguinte posto 
de trabalho do mapa de pessoal desta Associação de Municípios: — 1 
Técnico Superior (M/F) — Jornalismo/Comunicação Social.

2 — Número de Postos de Trabalho a Ocupar: O concurso é válido 
para 1 posto de trabalho, previsto e não ocupado, da AMBAAL e cons-
titui reserva de recrutamento nos termos dos n.º 1 e 2 do artigo 40.º da 
Portaria citada.

3 — Local onde as funções vão ser exercidas: Diário do Alentejo, 
Praça da República, 12, 7800 -427 Beja.

4 — Caracterização do Posto de Trabalho: Exercício do conteúdo 
funcional inerente à categoria de Técnico Superior (Anexo à Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro) na área do Jornalismo/Comuni-
cação Social. Direcção, orientação editorial e execução de trabalhos 
jornalísticos no jornal Diário do Alentejo.

5 — Nível Habilitacional Mínimo Exigido: Licenciatura em Jorna-
lismo/Comunicação Social.

6 — Não é possível substituir o nível habilitacional exigido por for-
mação ou experiência profissional.

7 — Requisitos de Admissão:
7.1 — Os definidos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

Fevereiro;
7.2 — Para cumprimento do disposto nas alíneas a) e b), do n.º 5, 

do artigo 6.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o recrutamento 
inicia -se de entre trabalhadores que se encontrem em situação de mo-
bilidade especial ou que não pretendam conservar a relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado. No caso de impossibilidade 
de ocupação do posto de trabalho por este meio, deverá proceder -se ao 
recrutamento de trabalhador com relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida, conforme despacho de 13 de Abril de 2010.

7.3 — Não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em situação de mobilidade, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal deste órgão ou serviço idênticos ao posto 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

8 — Forma, local e prazo de Apresentação das Candidaturas: As can-
didaturas deverão ser formalizadas mediante formulário tipo disponível 
no serviço de pessoal e em www.ambaal.pt, podendo ser entregue pesso-
almente neste serviço, sito na Praceta Rainha D. Leonor n.º 1, 7800 -431 
Beja, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ou remetido por correio 
registado, com aviso de recepção, expedido até ao 10.º dia útil a contar 
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

8.1 — Documentos Exigidos na Apresentação da Candidatura: O 
requerimento de admissão a procedimento concursal deverá ser acom-
panhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado;
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia do Cartão de Contribuinte Fiscal;
d) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão;
e) Comprovativos da formação profissional.

8.2 — O não preenchimento ou preenchimento incorrecto dos ele-
mentos relevantes do formulário tipo por parte dos candidatos é motivo 
de exclusão.

8.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio electró-
nico.

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

9 — Métodos de Selecção: Os métodos de selecção aplicados serão 
os seguintes:

a) Avaliação Curricular;
b) Entrevista de Avaliação de Competências.

9.1 — A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica, percurso profissio-
nal, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de 
funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. Sendo, para tanto, 
considerados e ponderados os seguintes elementos de maior relevância 
para o posto de trabalho a ocupar:

a) Habilitação académica, ou nível de qualificação certificado pelas 
entidades competentes;

b) A formação profissional, considerando  -se as áreas de formação 
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função;

c) A experiência profissional com incidência sobre a execução de 
actividades inerentes ao posto de trabalho e grau de complexidade das 
mesmas;

d) A avaliação do desempenho relativa ao último período de três anos, 
em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou 
actividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

9.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa obter, 
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 
profissionais directamente relacionados com as competências conside-
radas essenciais para o exercício da função, por forma a permitir uma 
análise estruturada da experiência, qualificações e motivações profis-
sionais, através de descrições comportamentais ocorridas em situações 
reais e vivenciadas pelo candidato.

10 — Critérios de apreciação, ponderação e eliminação: Cada um dos 
métodos de avaliação será avaliado, respectivamente, de 0 a 20 valores. 
A ponderação, para valoração final, da Avaliação Curricular será de 30 % 
e da Entrevista de Avaliação de Competências será de 70 %. A valoração 
final dos métodos de selecção é expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através 
da média aritmética ponderada das classificações dos elementos a ava-
liar. Os parâmetros de avaliação e critérios de apreciação e ponderação 
constam da Acta n.º 1 do presente procedimento concursal. Cada um dos 
métodos de selecção é eliminatório pela ordem enunciada no artigo 18.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro e, é excluído do procedimento 
o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num 
dos métodos, não lhe sendo aplicado o método seguinte.

10.1 — Em situações 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 de Janeiro.

10.2 — São facultados aos candidatos, sempre que solicitadas, as actas 
do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação 
de cada um dos métodos de selecção, a grelha classificativa e o sistema 
de valoração do método.

11 — Publicitação das Listas Unitárias de Ordenação Final dos 
Candidatos — As listas unitárias de ordenação final dos candidatos 
são publicadas na 2.ª série do Diário da República, afixadas no átrio da 
AMBAAL e disponibilizadas na página www.ambaal.pt.

12 — Composição e Identificação do Júri: O Júri do Procedimento 
Concursal terá a seguinte composição: Presidente: Orlando Manuel 
Fonseca Pereira, Técnico Superior; Vogais efectivos: 1.º Carlos Alberto 
Arnaldo Lopes Pereira, Técnico Superior, que substituirá o Presidente 
do Júri nas suas faltas e impedimentos; 2.º Nélia do Carmo Pedrosa, 
Técnica Superior, Vogais suplentes: 1.º Maria do Céu Vieira Guerreiro 
Maldonado, Técnica Superior; 2.º Cristina Maria Bonito Horta Mendes 
Correia Casadinho, Técnica Superior.

13 — Quotas de Emprego: Nos termos do previsto no n.º 3 do ar-
tigo 3.º do Decreto  -Lei n.º 29/01, de 03 de Fevereiro, o candidato com 
deficiência terá preferência em igualdade de classificação. Para tanto, o 
candidato com deficiência deverá declarar no requerimento de admissão, 
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sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e o tipo 
de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do respectivo 
documento comprovativo.

14 — Posicionamento remuneratório: Nos termos da alínea a), do 
n.º 1 do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, após o 
termo dos procedimentos concursais o posicionamento remuneratório 
do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da carreira 
é objecto de negociação com a AMBAAL.

15 — 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.

16 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02; Decreto -Lei 
n.º 209/2009 de 3 de Setembro, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 
31/07; Lei n.º 59/2008, de 11/09; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

17 — 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 publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação, na página electrónica da AMBAAL a partir da 
data de publicação no Diário da República e num jornal de expansão 
nacional, por extracto, no prazo máximo de três dias úteis, contados 
da mesma data.

Beja, 7 de Julho de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Jorge Pulido Valente.

303460785 

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Edital n.º 709/2010
João Carlos Gomes Clemente, vereador do pelouro de obras particu-

lares e loteamentos da Câmara Municipal de Águeda.
Faz público que se encontra aberto, pelo período de 15 dias, o in-

quérito público, nos termos do artigo 22.º, do Decreto -Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 
acerca da alteração ao Alvará de Loteamento, sito no Lugar de Alto do 
Rio, na Freguesia de Recardães, emitido em nome de Joaquim Pedro 
José Furtado Quintela Saldanha.

Mais se torna público que o referido processo de loteamento se encon-
tra exposto no Gabinete de Atendimento desta Câmara Municipal.

E para constar, se publica este e outros editais de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares de estilo.

Águeda, 9 de Julho de 2010. — O Vereador do Pelouro, Sr. João 
Clemente.

303468342 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extracto) n.º 14242/2010
Para os devidos efeitos torna -se público que homologuei em 

28 -05 -2010 as listas unitárias de ordenação final dos candidatos admi-
tidos aos Procedimentos Concursais Comuns, cujo aviso de abertura foi 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 140, de 22 -07 -2009, 
para ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por Tempo Indeterminado, de postos de trabalho nas carreiras/ cate-
goria de:

Assistente Técnico (Animação Cultural)
(para ocupação de 1 posto de trabalho)
Candidatos aprovados:
1.º  - Sílvia Cristina Guerreiro Isidro 14,80 Valores
2.º  - Andreia Maria Gonçalves Tavares Rodrigues 14,40 Valores
3.º  - Marta Realista Grachat 13,60 Valores
4.º  - Joana Dias Pedreiro Garrido 13,20 Valores
5.º  - Cátia Sofia Roques Fazenda 12,80 Valores
6.º  - Susana Maria Jerónimo Silva Machado Bagão 12,40 Valores
7.º  - Cátia Vanessa Santos Durão 12,40 Valores
8.º  - Nádia Sofia de Sousa Carvalho Carreira 12,40 Valores
9.º  - Maria João Arrozeiro Gonçalves Soares 12,40 Valores
10.º  - Sérgio Ruben Lourosa Alves 12,40 Valores
11.º  - Ivan Filipe Ferreira Amaral do Nascimento 11,60 Valores
12.º  - João Mário Pina Queirós 11,60 Valores
13.º  - Maria Benedita Martins Rolo 11,20 Valores
14.º  - Ana Rita Zegre Covas 11,20 Valores

15.º  - Maria Helena Antunes Rocha Correia Caixeiro 11,20 Valores
16.º  - Ana Margarida Ricardo de Almeida Ferraria 11,20 Valores

Em virtude das classificações serem idênticas, foram aplicados os 
seguintes critérios de desempate, definidos na Acta número um, relati-
vamente aos candidatos graduados em:

6.º lugar, em 11.º e 12.º lugares e em 13.º lugar — 4.º critério de de-
sempate, ou seja, a melhor classificação obtida no factor D da Entrevista 
Profissional de Selecção (EPS);

7.º e 8.º lugares, em 9.º e 10.º lugares e em 15.º e 16.º lugares — 5.º 
critério de desempate, ou seja a melhor classificação obtida no factor C 
da Entrevista Profissional de Selecção (EPS);

14.º lugar — 7.º critério de desempate, ou seja a melhor classificação 
obtida no factor A da Entrevista Profissional de Selecção (EPS).

Candidatos excluídos:
Adriana Filipa Vaz Ferreira a)
Ana Catarina Domingos Pinto Paiva a)
Ana Catarina Santos Costa a)
Ana Cristina Nunes Ribeiro a)
Ana Filipa Alves Rodrigues a)
Ana Margarida Lopes Garcia Trindade Moura a)
Ana Maria Fernandes de Matos Silveira b)
Ana Paula dos Santos Tavares a)
Ana Rita da Ressurreição Graças a)
Ana Rita Ferreira Duarte c)
Ana Sofia Henriques da Silva a)
Ana Teresa Silva Mourão Teixeira c)
André das Neves Afonso a)
Andreia de Brito Antão do Carmo Alves a)
Andreia Filipa Lino Nunes b)
Andreia Priscila Henriques de Jesus a)
Ângela Maria da Costa Bubezes a)
António Manuel Trindade Farinha a)
Cândida Carneiro Lopes da Cunha a)
Carla Andreia Gervásio Rodrigues Cardoso Dias a)
Carla Maria Bernardo Lavado Dias b)
Carla Sofia Pereira Dias a)
Carolina Vanessa Ferreira Alves a)
Célia Maria de Oliveira Gonçalves a)
Cláudia Maria Pereira Moita b)
Cláudia Patrícia Ferreira Rolo Campos a)
Cristina Maria dos Santos Amador b)
Daniela Sofia Jardim Pedrosa a)
Diana Filipa Veigas Fernandes b)
Elisabete da Costa Ramos a)
Elsa Marisa Soares Pereira de Amorim a)
Elza Francisco Santos Costa a)
Filipa Alexandra Bernardina Alves a)
Filipa Alexandra Viana Alves da Silva d)
Íris Soraia dos Santos Alves a)
Isabel Cristina de Almeida Xavier Palaio a)
Isabel Marina Monteiro Ferreira Cardoso b)
João Abel Lopes Delgado b)
Liliana Alexandra Almeida Soares a)
Márcia Alexandra Fonseca da Silva Contente b)
Margarida Isabel Mendes Vaz a)
Margarida Manuela Patrício Morgado Paiva a)
Maria Alexandra Carvalho Ramos da Palma a)
Maria de Jesus Pereira Aderneira Martins a)
Maria Elisa Fraústo Coelho a)
Marina Isabel Casal Correia a)
Marlise Maria Borges Ferraria a)
Natércia Capuchinho Patrício b)
Ondina Patrícia Carvalho Rodrigues a)
Patrícia Alexandre Conceição Oliveira Fernandes a)
Patrícia Consolado Marques Lopes Teixeira b)
Paulo Jorge Cerqueira de Brito a)
Paulo Jorge Resende Pereira a)
Pedro Miguel Inácio Ferreira a)
Raquel Brás de Oliveira Jacob a)
Rita das Neves Araújo b)
Rita Ildefonso d’Oliveira Carocinho Sepúlveda a)
Rita Luísa Nobre Mendão a)
Rogéria Paula Cardoso Pais de Figueiredo Portela Ricardo a)
Rui Miguel Vieira da Silva a)
Sandra Bela Gonçalves Pereira a)
Sandra Cristina Sequeira Ferro b)
Sofia Alexandra Caetano Videira Cabral a)
Sónia Isabel Pinto Correia de Noronha e Azevedo a)




