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percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. 
Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior relevân-
cia para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes: Habilitações 
académicas ou cursos equiparado, formação profissional, experiência 
profissional e avaliação do desempenho, caso possua relação jurídica.

Este factor será valorado na escala de 0 a 20 valores seguindo a 
aplicação da fórmula e o seguinte critério:

AC = HA × 30 % + FP × 30 % + EP × 40 %

Se o candidato já executou atribuição, competência ou actividade 
idênticas às do posto de trabalho a ocupar:

AC = HA × 25 % + FP × 25 % + EP × 40 % + AD × 10 %

em que:
HA — Habilitação Académica;
FP — Formação Profissional;
EP — Experiência Profissional;
AD — Avaliação do Desempenho.

10.2 — 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.

A citada entrevista será efectuada por técnico devidamente formado 
para utilização deste método, a qual entregará ao júri o resultado dessa 
avaliação, para que este assegure a tramitação do procedimento concursal 
(cfª n.º 3 do artigo 12.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 22.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro).

Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista composto por 
um conjunto de questões directamente relacionadas com o perfil de 
competências previamente definido, associado a uma grelha de avaliação 
individual, que traduz a presença ou ausência de comportamentos em 
análise, avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, 
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem respecti-
vamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

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

OF = AC (40 %) + EAC (60 %)
em que:

OF — Ordenação Final;
AC — Avaliação Curricular;
EAC — Entrevista de Avaliação das Competências.

10.4 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de selecção equivale à desistência do concurso, e serão exclu-
ídos do procedimento, os candidatos que tenham obtido uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos de selecção, não lhes sendo 
aplicado o método de avaliação seguinte.

10.5 — 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.

10.6 — Excepcionalmente, e, designadamente quando o numero de 
candidatos seja de tal modo elevado (igual ou superior a 100), tornando-
se impraticável a utilização dos métodos de selecção acima referidos 
(Avaliação Curricular ou Entrevista de Avaliação de Competências), 
a entidade empregadora limitar-se-á a utilizar como único método de 
selecção obrigatório, a avaliação curricular.

11 — Composição do júri do concurso:
Presidente: Paulo Alexandre Basílio Batista — Especialista de In-

formática.
Vogais efectivos:
Cláudia Alexandra da Cunha Almeida — Técnica Superior.
Gisela Alexandra Bolas Valério — Técnica Superior.

Vogais suplentes:
Marta Susana Rebocho Carujo — Técnica Superior.
Helena Maria Afonso Rodrigues Correia — Chefe de Divisão de 

Urbanismo, Ambiente e Qualidade.

O 1.º vogal efectivo substituirá o Presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

12 — Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o pre-
ceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro, 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 referida 
Portaria, para 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 umas 
das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º 
da referida Portaria.

A publicitação dos resultados obtidos em cada método de selecção 
intercalar é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e publico das instalações da Câmara Municipal de Sousel 
e disponibilizada na sua página electrónica. Os candidatos admitidos 
em cada método são convocados para a realização do método seguinte 
através de notificação, por umas das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de Janeiro.

13 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos será publici-
tada no site do Município (www.cm-sousel.pt) em data oportuna, após 
aplicação dos métodos de selecção.

14 — Posicionamento remuneratório: Tendo em conta o preceituado 
no artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o posicionamento 
do trabalhador recrutado é objecto de negociação com a entidade empre-
gadora pública (Câmara Municipal de Sousel) e terá lugar imediatamente 
após o termo do procedimento concursal, de acordo com o despacho do 
Presidente da Câmara Municipal para esse efeito.

15 — Quotas de Emprego: De acordo com o n.º 3 dos artigos 3.º 
e 9.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com 
deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual pre-
valece sobre qualquer outra preferência legal.

15.1 — Os candidatos devem declarar no requerimento de admissão, 
sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de selecção, nos termos do diploma supra mencionado.

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 — 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 Publico (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à 
presente publicação, a partir da data da publicação (no Diário da Re-
publica), na página electrónica da Câmara Municipal de Sousel e por 
extracto, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma data, num 
jornal de expansão nacional.

18 — Dispensada a consulta a ECCRC por não se encontrar constitu-
ída e em funcionamento a entidade, de acordo com 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.

303614117 

 Aviso n.º 18690/2010
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 de 
ordenação final de procedimento concursal na modalidade de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado — Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas, tendo em vista o preenchimento de 4 
postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional 
para o Sector de Rede Viária da Divisão de Obras e Abastecimento, 
assim designado no Mapa de Pessoal desta Câmara, aberto por aviso, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 81, de 27 de Abril, 
homologado por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado 
de 1 de Setembro de 2010, nomeadamente:

Preenchimento dos lugares reservados, de entre os candidatos com 
deficiência (Provimento de 1 lugar)

1.º Joaquim João da Silva Prates — 15,20 valores

Preenchimento dos lugares não reservados, pela ordem da lista de 
classificação final (Provimento de 3 lugares)

1.º Carlos Manuel Martins da Silva — 16,30 valores
2.º Francisco Manuel Grilo Marques — 15,55 valores
3.º Manuel João Correia — 14,45 valores
4.ºAntónio Carlos Brito Monteiro — 14,20 valores
5.ºJoaquim José Amaral Bolacha — 14,10 valores *
Vítor Manuel Pinheiro Rocha — 14,10 valores *
7.ºDina do Carmo Gomes Alferes — 13,55 valores *
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Nuno Alberto Alves Cabeça — 13,55 valores *
9.ºBelmiro José Pereira Patinha — 13,00 valores *
Rosa Maria Sebastião Faria — 13,00 valores *
11.ºMaria Manuela Almada Mileu Chavigas — 12,55 valores
12.ºNelson de Jesus Serra Grelixa — 12,00 valores *
Neuza Raquel da Silva Teles — 12,00 valores *
Vera Mónica Balasteiro Sardinha — 12,00 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.º Série — N.º 67 — 6 de Abril de 2009

A lista unitária de ordenação final dos candidatos, encontra -se publici-
tada na página electrónica do Município de Sousel (www.cm -sousel.pt) 
e afixada no Serviço de Recursos Humanos do Município.

Sousel, 6 de Setembro de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Armando Varela.

303661373 

 Aviso n.º 18691/2010
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, tornam -se públicas as listas 
de ordenação final de diversos procedimentos concursais na modali-
dade de relação jurídica de emprego público por tempo indetermina-
do — Contrato de Trabalho em Funções Públicas, tendo em vista o 
preenchimento de diversos postos de trabalho, assim designados no 
Mapa de Pessoal desta Câmara, abertos por aviso, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 81, de 27 de Abril, homologados por despa-
chos do Presidente da Câmara Municipal, datados de 1 de Setembro de 
2010, nomeadamente:

Ref. e) 1 postos de trabalho para carreira/categoria de Assistente Ope-
racional — Serviço de Oficinas da Divisão de Obras e Abastecimento 
Tendo como formação /experiência profissional a área de Electricista:

1.º Joaquim Felizardo Pavia Nogueira — 16,85 valores;
2.º Joaquim João da Silva Prates — 14,20 valores.

Ref. h) 1 posto de trabalho para a Carreira/categoria de Assistente 
Operacional, inserido no Sector de Rede Viária da Divisão de Obras 
e Abastecimento — tendo como formação profissional/experiência a 
área de Pedreiro:

1.º Vítor Manuel Pinheiro Rocha — 16,85 valores;
2.º António Carlos Brito Monteiro — 15,30 valores;
2.º Joaquim João da Silva Prates — 15,20 valores.

Ref. g) 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente 
Operacional inserido no Sector de Cultura, Desporto e Juventude da 
Divisão Cultural, Social e Desportiva:

1.º Pedro Nuno Fonseca Teles — 17,63 valores;
2.º António Miguel Leal Valente — 17,55 valores;
3.º Dina do Carmo Gomes Alferes — 13,55 valores *;
4.º  Neuza Raquel da Silva Teles — 13,55 valores *;
5.º Hélder de Jesus Póvoa Batista — 13,25 valores;
6.º Paula Cristina Mendes Pedras Condinho — 11,73 valores.

A lista unitária de ordenação final dos candidatos, encontra -se publi-
citada na página electrónica do Município de Sousel (www.cm -sousel.
pt) e afixada no Serviço de Recursos Humanos do Município

Sousel, 6 de Setembro de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Armando Varela.

303661308 

 Aviso n.º 18692/2010
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, tornam -se públicas as listas 
de ordenação final de diversos procedimentos concursais na modali-
dade de relação jurídica de emprego público por tempo indetermina-
do — Contrato de Trabalho em Funções Públicas, tendo em vista o 
preenchimento de diversos postos de trabalho, assim designados no 
Mapa de Pessoal desta Câmara, abertos por aviso, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 81, de 27 de Abril, homologados por despa-
chos do Presidente da Câmara Municipal, datados de 2 de Setembro de 
2010, nomeadamente:

Ref. b) 1 posto de trabalho para a Carreira/categoria de Assistente 
Operacional, para desempenho de funções no Refeitório Escolar e Mu-
nicipal

1.º — Maria de Fátima Mileu Bolinhas Branco — 16,13 valores
2.º — Neuza Raquel da Silva Teles — 14,48 valores
3.º  - Dina do Carmo Gomes Alferes — 13,83 valores

Ref. c) 1 posto de trabalho para a Carreira/categoria de Assistente 
Operacional, inserido no Serviço de Aprovisionamento e Património 
da Divisão de Administração Geral

1.º — Maria José Ferreira Calado -16,30 valores
2.º — António Miguel Leal Valente -14,65 valores
3º— Maria Alexandra Teles Viegas -14,10 valores
4.º — Dina do Carmo Gomes Alferes -12,73 valores
5.º — Neuza Raquel da Silva Teles -12,28 valores

Ref. l) 1 posto de trabalho para a Carreira/categoria de Assistente 
Técnico, inserido no Sector de Cultura da Divisão Cultural, Social e 
Desportiva

1.º— Luís Manuel Nuno Coelho da Rosa -18,65 valores
2.º— Maria Alexandra Teles Viegas -14,90 valores
3.º— António Miguel Leal Valente -13,53 valores
4.º— Fernando Miguel Lopes Carrapiço -12,45 valores
5.º— Eunice Cristina Bolas Valério -12,43 valores
6.º— Filipa Isabel Pimpão Rodrigues -10,63 valores

A lista unitária de ordenação final dos candidatos, encontra -se publi-
citada na página electrónica do Município de Sousel (www.cm -sousel.
pt) e afixada no Serviço de Recursos Humanos do Município

Sousel, 6 de Setembro de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Armando Varela.

303661551 

 Aviso n.º 18693/2010
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 uni-
tária de ordenação final do procedimento concursal na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo determinado — termo 
resolutivo certo, pelo período de um ano, para um posto de trabalho 
para a carreira/categoria de Assistente Operacional, inserido no Ser-
viço de Recursos Humanos, conforme previsto no mapa de pessoal, 
aberto por Proposta n.º 49/2010, aprovada em reunião ordinária da 
Câmara Municipal em 10 de Fevereiro de 2010 e publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 82 de 28 de Abril de 2010, homologada 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 10 de 
Setembro de 2010.

Candidatos Aprovados:
1.º Ângela Maria Iglésias de Matos — 17,5 valores.
2.º Maria Alexandra Teles Viegas — 17,2 valores.
3.º João Emídio Fazeres Boto — 15,1 valores.
4.º Fátima Maria Canas C. Mustra Ramos — 14,5 valores.
5.º Maria da Conceição Guerra M. Mendes — 14,3 valores.
6.º Maria Armanda Machado Raposo — 14,0 valores.
7.º Liliana de Jesus Tapadas Ludovico — 13,9 valores.
8.º Carla da Conceição Correia Rodrigues — 13,8 valores.
9.º Margarida Rosa Sousa Jaques — 13,7 valores.
10.º Elsa Armanda Bandeira Baixa M. Fazeres — 13,4 valores.
11.º Eunice Cristina Bolas Valério — 13,3 valores*.
12.º Maria José Fandango Rosado — 13,3 valores*.
13.º Dina do Carmo Gomes Alferes — 13,2 valores.
14.º Irina da Conceição Sanches Geraldes Eliseu — 12,9 valores.
15.º Maria João Simões Fandango Pôla — 12,7 valores.
16.º Ilda Maria Carreiras Bolas Valadeiro — 12,5 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 10.5 do aviso de abertura, publicado no Diário da República, 
2.º Série, N.º 82, 28 de Abril de 2010.

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Porta-
ria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e para efeitos do disposto nos 
n.os 4 e 5 do artigo 36.º da mesma Portaria, ficam desta forma no-
tificados desta homologação, todos os candidatos ao procedimento 
concursal acima referido. Mais se torna pública que a Lista Unitária 
de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados se encontra afixada nas 
Instalações da Câmara Municipal e publicitada na página electrónica 
do Município.

Sousel, 14 de Setembro de 2010. — O Presidente da Câmara Muni-
cipal, Dr. Armando Varela.

303687789 




