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13.3 — Local — As candidaturas poderão ser entregues pessoalmente 
ou enviadas por correio registado com aviso de recepção, para a Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos, Praça do Município 7540-136 Santiago 
do Cacém, ou ainda, através de correio electrónico para o e-mail (dgr@
cm-santiagocacem.pt).

13.4 — Os candidatos que exerçam funções neste Município, ficam 
dispensados de apresentar os documentos comprovativos indicados no 
currículo, desde que expressamente refiram que os mesmos se encontram 
arquivados no seu processo individual.

14 — Métodos de selecção e critérios gerais:
a) Avaliação curricular (AC) — visa analisar a qualificação dos candi-

datos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida

b) Entrevista de avaliação de competências (EAC) — visa obter, atra-
vés de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais directamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função, sendo o respectivo resultado final 
expresso através dos níveis classificativos Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respectivamente as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4

c) Entrevista profissional de selecção (EPS) — visa avaliar, de forma 
objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos comporta-
mentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre o entrevis-
tador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade 
de comunicação e de relacionamento interpessoal.

14.1 — Caso sejam admitidos candidatos em número elevado (≥ a 
100), e considerando a urgência do procedimento, de acordo com o 
n.º 4 do artigo 53.º da LVCR, será aplicado apenas o seguinte método 
de selecção: Avaliação curricular

14.2 — Ponderação e critérios de valoração
14.2.1 — Avaliação curricular (AC) — Ponderação 40 %
14.2.2 — Entrevista de Avaliação de competências (EAC) — Pon-

deração 30 %
14.2.3 — Entrevista profissional de selecção (EPS) — Ponderação 

30 %
14.3 — A ordenação final (OF), resulta da seguinte fórmula:

OF = (40 % AC) + (30 % EAC) + (30 % EPS)
14.4 — 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.

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

14.6 — 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, e é unitária, ainda que no mesmo 
lhes tenham sido atribuídos diferentes métodos de selecção.

14.7 — 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.

15 — Através de despacho da Sr.ª Vereadora com competência dele-
gada na área dos Recursos Humanos, datado de 19/08/2010, foi designado 
o júri do procedimento concursal, que terá a seguinte composição:

Presidente: Joaquim Augusto Machado Pinheiro, Técnico Superior;
Vogais efectivos: 1.º - Elsa Marina Carvalho Mendes, Técnico Su-

perior;
2.º — Ana Isabel Rosa Martins, Técnico Superior;
Vogais suplentes: 1.º — Sílvia Catarina da Silva Figueiredo Barros, 

Técnico Superior;
2.º — António Manuel Tojinha da Silva, Técnico Superior.
O 1.º vogal efectivo substituirá o Presidente nas suas faltas e impe-

dimentos.
16 — 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, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

17 — Exclusão e notificação dos candidatos — De acordo com o 
preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da referida Portaria, 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 para a realização da audiência dos 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

18 — Os candidatos admitidos serão convocados do dia, hora e local 
para a realização dos métodos de selecção nos termos previstos no ar-
tigo 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.

19 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
lecção intercalar é efectuada através de lista ordenada alfabeticamente, 

afixada em local visível e público das instalações da Sede do Município 
e disponibilizada na página electrónica.

20 — Quota de emprego: de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03 de Fevereiro.

21 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da CRP, a Adminis-
tração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

Divisão de Gestão de Recursos Humanos do Município de Santiago 
do Cacém, 09 de Setembro de 2010. — A Chefe da Divisão (no uso de 
subdelegação de competências), Anabela Duarte Cardoso.

303681786 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Aviso n.º 18688/2010

Concurso externo de ingresso para provimento de uma vaga
de técnico profissional

de 2.ª classe/Fiscal Municipal (carreiras não revistas)
1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º, conjugado com 

o n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e 
com o artigo 27.º e 28.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, 
e na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 4 de Junho em 
sua reunião extraordinária e da Assembleia Municipal em sua sessão 
extraordinária de 8 de Junho, torna-se público que se encontra aberto 
concurso externo de ingresso para provimento de uma vaga de Fiscal 
Municipal, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal desta Autarquia.

2 — As candidaturas são aceites, no prazo de 10 dias úteis, a contar 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 — Ao presente procedimento concursal serão aplicadas as regras 
constantes nos diplomas: Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, 
de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho e Código 
do Procedimento Administrativo.

4 — Local de trabalho: Área do Município de Sousel.
5 — Caracterização do Posto de Trabalho: funções descritas no Mapa 

de Pessoal aprovado e publicado na página electrónica www.cm-sousel.pt.
6 — Forma de apresentação das candidaturas: as candidaturas deverão 

ser formalizadas mediante requerimento escrito, dirigido ao Presidente 
da Câmara Municipal de Sousel, entregue pessoalmente no Serviço de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal ou remetido pelo correio, 
registado com aviso de recepção, expedido até ao último dia do prazo 
fixado para a apresentação das candidaturas, para a Câmara Municipal 
de Sousel, Praça da República, 7470-220 Sousel, dele devendo constar 
os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade, 
nacionalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de identi-
dade ou do cartão do cidadão e serviço que o emitiu, número de identi-
ficação fiscal, residência, código postal, número de telefone e endereço 
electrónico);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, com referência ao aviso de abertura, iden-

tificação, número e data do Diário da República onde foi publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem re-

levantes para a apreciação do seu mérito ou que constituam motivo 
de preferência legal, os quais só serão considerados se devidamente 
comprovados.

7 — Documentação exigida: os requerimentos de admissão deverão 
ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de identificação 
fiscal ou do Cartão de Cidadão;

b) Fotocópias dos certificados de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae actualizado devidamente assinado e datado;
d) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enunciados nas 

alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, os 
quais serão dispensados desde que os candidatos declarem, no respec-
tivo requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, 
a situação precisa em que se encontrem relativamente a cada um dos 
requisitos das citadas alíneas.

8 — No requerimento deve vir indicada a referência do concurso a 
que se candidata, sob pena de a mesma não ser considerada.
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9 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

10 — Requisitos gerais de admissão (constantes no artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho):

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei 
especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmente 

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando obri-

gatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

11 — Especiais: Possuir o 12.º ano de escolaridade e curso específico 
ministrado pelo CEFA, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

12 — O recrutamento inicia-se de entre os trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, em cumprimento 
do estabelecido nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro.

13 — A Câmara Municipal (nos termos do disposto na alínea a) do 
n.º 11, conjugado com o n.º 2, ambos do artigo 23.º da lei de Orça-
mento de Estado para 2010, aprovado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de 
Abril), procedeu ao pedido de autorização à Assembleia Municipal para 
emitir parecer sobre a admissão de trabalhadores sem relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, tendo esta autorização 
sido concedida por deliberação deste órgão de 8 de Junho de 2010. Foi 
ainda na mesma data concedida autorização para ultrapassar a regra de 
admissão de 1 trabalhador por cada duas saídas (cfª alínea b) do n.º 11 
conjugado com o n.º 1, ambos do artigo 23.º da lei do Orçamento de 
Estado para 2010.

13.1 — Concedida a autorização pela Assembleia Municipal e por 
uma questão de economia processual, podem ainda ser recrutados no 
presente concurso, trabalhadores com relação jurídica de emprego por 
tempo determinado ou determinável.

14 — Não podem ser admitidos candidatos 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 do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita este procedimento.

15 — Métodos de Selecção: prova de conhecimentos gerais (PCG), 
avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selecção (EPS).

15.1 — A prova de conhecimentos gerais, com ponderação de 
40 % — Prova individual de conhecimentos, visa avaliar os conheci-
mentos académicos e ou, profissionais e as competências técnicas aos 
candidatos necessários ao exercício da função a concurso. Terá a forma 
escrita, com a duração de 90 minutos e será constituída por questões 
de escolha múltipla.

15.1.1 — A prova de conhecimentos gerais versará, no todo ou em 
parte, sobre as seguintes matérias:

a) Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzi-
das pela Declaração de Rectificação n.º 22-A/2008, de 24 de Abril, pela 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 269/2009, 
de 30 de Setembro e pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril;

b) Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro que adaptou à ad-
ministração autárquica — Define e regula Regimes de Vinculação, de 
Carreiras e de Remunerações dos trabalhadores que exercem funções 
públicas;

c) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro — Estabelece o quadro de competências 
e regime jurídico do Municípios e Freguesias;

d) Lei n.º 58/2008 de 9 de Setembro — Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas;

e) Lei n.º 59/2008 de 11 de Setembro — Lei que aprova o Regime do 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril;

f) Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro — Regime Jurídico de 
Urbanização e Edificação, com as alterações da Lei n.º 60/2007, de 4 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março;

g) Regulamento Municipal de Publicidade e Propaganda.

15.1.2 — Nesta prova é permitida aos candidatos a consulta de le-
gislação não anotada.

15.2 — A avaliação curricular com ponderação de 30 % — visa avaliar 
as aptidões profissionais dos candidatos, ponderadas de acordo com as 
exigências da função, tendo em conta os seguintes factores:

a) Habilitações literárias;
b) Formação e qualificação profissional;
c) Experiência profissional.
15.3 — Entrevista Profissional de Selecção com ponderação de 

30 % — com duração aproximadamente de 15 minutos, visa avaliar 
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões 
pessoais dos candidatos, por comparação com o perfil de exigências da 
função, sendo para o efeito formuladas aos candidatos questões tipo, de 
idêntico grau de dificuldade, cujo âmbito abordará essencialmente:

a) Interesse e motivação profissionais;
b) Capacidade de expressão e comunicação;
c) Sentido de organização e capacidade de inovação;
d) Capacidade de relacionamento;
e) Conhecimento dos problemas e tarefas inerentes às funções a 

exercer.

15.4 — O ordenamento final dos candidatos, resultante da aplicação 
dos métodos de selecção descritos, será expresso de 0 a 20 valores e 
será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite máximo de 
três dígitos decimais, sem arredondamento, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula:

CF = PCG (40 %) + AC (30 %) + EPS (30 %)
em que:

CF = classificação final;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
AC = avaliação curricular.
EPS= entrevista profissional de selecção.

15.5 — A classificação final dos candidatos resultará da média arit-
mética ponderada das classificações obtidas em cada um dos métodos de 
selecção, considerando-se excluídos os candidatos que na classificação 
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

15.6 — De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e ponderação da 
avaliação curricular, da entrevista profissional de selecção, bem como 
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifi-
cativa, constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma 
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

16 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos mé-
todos de selecção equivale à desistência do concurso, serão excluídos 
do concurso os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 
9,5 valores num dos métodos de selecção intercalares, não lhes sendo 
aplicado o método de selecção seguinte.

17 — Remuneração: índice 199, sendo as condições de trabalho e 
demais regalias sociais e remuneratórias são as vigentes e aplicáveis à 
administração local.

18 — Constituição do júri:
Presidente — Helena Maria Afonso Rodrigues Correia — Chefe de 

Divisão.
Vogais efectivos:
Rosária Maria Gomes Coutinho — Técnica Superior.
Maria Teresa Gonçalves Lopes Patrão de Figueiredo e Sousa — Téc-

nica Superior.

Vogais suplentes:
Fernando Jorge da Cruz Polido — Assistente Técnico.
João Paulo Fialho da Encarnação — Técnico Superior.

19 — Os candidatos excluídos são notificados, por carta registada, 
por correio electrónico ou através de publicação no Diário da República, 
para a realização da audiência dos interessados nos termos dos artigos 
100.º e 101.º 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, por uma 
das formas atrás referidas.

20 — A publicitação dos resultados obtidos, em cada método de se-
lecção intercalar é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal 
de Sousel, e disponibilizada na sua página electrónica. Os candidatos 
aprovados em cada método são convocados para a realização do método 
seguinte através da notificação por uma das formas previstas.

21 — A Lista de Ordenação final dos candidatos é unitária, ainda 
que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados diferentes 
métodos de selecção. A Lista Unitária de Classificação Final dos can-
didatos, após homologada, será publicitada na página electrónica da 
Câmara Municipal e afixada em local visível e público das instalações 
da Câmara Municipal de Sousel.
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22 — Para o concurso mencionado e nos termos do n.º 3 do ar-
tigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

Em conformidade com o artigo 6.º do mesmo diploma legal, os can-
didatos com deficiência devem declarar, no requerimento de admissão, 
sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de 
deficiência, devendo ainda mencionar todos os elementos necessários 
ao disposto no artigo 7.º do mesmo decreto-lei.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do referido diploma 
legal, competirá ao júri verificar a capacidade de os candidatos com 
deficiência exercerem a função de acordo com os descritivos funcionais 
constantes no presente despacho.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidade 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.

24 — Dispensada a consulta a ECCRC por não se encontrar constituída 
e em funcionamento a entidade, de acordo com o ofício enviado pela 
Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público a esta entidade 
em 20 de Fevereiro de 2009, sob a referência 84-/DRSP/2.0/2009.

Sousel, 18 de Agosto de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Armando Varela.

303614174 

 Aviso n.º 18689/2010

Procedimento concursal de recrutamento
para preenchimento de posto de trabalho,

conforme caracterização no mapa de pessoal
Para efeitos do disposto no artigo 50.º, n.º 2 do artigo 6.º, da alínea b) 

do n.º 1 e dos n.os 3 e 4 do artigo 7.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro conjugado com o n.º 1, do artigo 4.º, e do n.º 1 do artigo 9.º 
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, torna-se público que, 
por deliberação desta Câmara Municipal em reunião extraordinária 
realizada em 4 de Junho de 2010, bem como, a devida aprovação pela 
Assembleia Municipal em sessão extraordinária de 8 de Junho do cor-
rente ano, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 11 conjugado com os n.º 1 
e 2 do artigo 23.º da lei do Orçamento de Estado para 2010, aprovado 
pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, se encontra aberto procedimento 
concursal comum, na modalidade de relação de emprego público, por 
tempo determinado — termo resolutivo certo, pelo período de um ano, 
eventualmente prorrogáveis tendo em vista o preenchimento de um posto 
de trabalho, assim designado no Mapa de Pessoal desta Câmara.

Este procedimento, rege-se pelo disposto nos seguintes diplomas: Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 
31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro e Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de Janeiro e Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro.

1 — Identificação do acto:
1 Posto de trabalho para carreira/categoria de Técnico Superior de 

Ciências da Comunicação — Gabinete de Informática e Inovação.

O procedimento concursal do presente aviso destina-se a colmatar as 
necessidades do serviço e fazer face a um aumento excepcional e tem-
porário da actividade dos serviços, ao abrigo do disposto na alínea h), 
n.º 1 do artigo 93.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, conforme o 
estabelecido no mapa de pessoal devidamente aprovado.

2 — Descrição sumária das funções:
Funções constantes no anexo à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 

referido no n.º 2 do artigo 49.º da mesma lei, às quais corresponde o 
grau 3 de complexidade funcional, e com a devida caracterização no 
Mapa de Pessoal, que se encontra publicado na página da Câmara Mu-
nicipal em www.cm-sousel.pt.

3 — Habilitações literárias exigidas:
Licenciatura em Ciências da Comunicação conforme alínea c) n.º 1 

do artigo 44.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro correspondente 
ao grau de complexidade funcional da categoria/carreira do posto de 
trabalho para cuja ocupação o procedimento é publicitado.

4 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o 
recrutamento do preenchimento do posto de trabalho a ocupar 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 — Local de trabalho: o local situa-se na área do Município de 
Sousel.

6 — Requisitos de Admissão:
6.1 — Requisitos Gerais: Os previstos no artigo 8.º da Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, nomeadamente:
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 indispensável ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;

6.2 — Requisitos específicos de admissão:
6.2.1 — Ser possuidor de Licenciatura em Ciências da Comunicação. 

Para cumprimento do estabelecido 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:

a) Não pretendam conservar a qualidade de sujeitos de relações jurí-
dicas de emprego público constituídas por tempo indeterminado;

b) Se encontrem colocados em situação de mobilidade especial.

6.2.2 — A Câmara Municipal (nos termos do disposto na alínea a) do 
n.º 11, conjugado com o n.º 2, ambos do artigo 23.º da lei de Orçamento 
de Estado para 2010, aprovado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril), 
procedeu ao pedido de autorização à Assembleia Municipal para emi-
tir parecer sobre a admissão de trabalhadores sem relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, tendo esta autorização sido 
concedida por deliberação deste órgão de 8 de Junho de 2010.

6.2.3 — Foi ainda na mesma data concedida autorização para ultra-
passar a regra de admissão de 1 trabalhador por cada duas saídas (cfª 
alínea b) do n.º 11 conjugado com o n.º 1, ambos do artigo 23.º da lei 
do Orçamento de Estado para 2010.

6.3 — Na apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 6.1 do presente aviso, 
os candidatos devem declarar no requerimento, sob compromisso de 
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram, 
relativamente a cada um dos requisitos, bem como aos demais factos 
constantes da candidatura.

6.4 — Na apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos 
referidos no n.º 6.2.1 do presente aviso, devem os candidatos no requeri-
mento, sob compromisso de honra identificar a Licenciatura que possuem 
e a relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, bem 
como a carreira e categoria de que sejam titulares, da actividade que 
executam e do órgão ou serviço onde exercem funções.

7 — Não podem ser admitidos candidatos 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 do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

8 — Forma e prazo para apresentação de candidaturas:
8.1 — Prazo: 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria 
83-A/2009, de 22 de Janeiro.

8.2 — Formalização das candidaturas: mediante requerimento di-
rigido ao Presidente desta Câmara Municipal, devidamente datado e 
assinado, podendo ser entregue pessoalmente no Serviço de Recursos 
Humanos, durante as horas normais de expediente das 9h00 às 17h30, 
ou remetido pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para a 
Praça da República, 7470-220 Sousel, até ao termo do prazo fixado, 
estando disponível o requerimento na página electrónica do Município 
(www.cm-sousel.pt)

8.3 — O requerimento deve ser acompanhado dos documentos previs-
tos no n.º 1 do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 28.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
22 de Janeiro, nomeadamente currículo.

8.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio elec-
trónico.

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

9.1 — 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.

9.2 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos têm acesso às 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 
os sistemas de valoração final do método, desde que as solicitem.

10 — Métodos de selecção: Avaliação Curricular (AC), Entrevista de 
Avaliação das Competências (EAC).

10.1 — Avaliação Curricular (AC) — visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 




