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em que:
OF = Ordenação final
AC = Avaliação Curricular
PC = Prova de Conhecimentos
EPS = Entrevista Profissional de Selecção

10.7 — Os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação de cada 
método de selecção a utilizar em cada procedimento constam da acta 
n.º 1 das reuniões dos respectivos júris, que serão facultadas aos candi-
datos sempre que solicitadas, conforme o previsto na alínea t) do n.º 3 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

10.8 — São excluídos do procedimento concursal os candidatos que 
tenham obtido uma valoração inferior a 9,50 valores num dos métodos 
de selecção, não lhes sendo aplicado o método seguinte.

10.09 — Em situações de igualdade de valoração, aplica  -se o disposto 
no n.º 2 do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de Janeiro.

10.10 — De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência cujo 
grau de incapacidade seja igual ou superior a 60 %, estão sujeitos às 
quotas de emprego estabelecidas.

11 — Formalização das candidaturas — mediante formulário tipo, de 
utilização obrigatória, datado e assinado, disponível em www.cm -seixal.
pt/servicosonline/, no separador “Concursos e estágios”, o qual, bem 
como a documentação que o deve acompanhar, deverá ser entregue 
pessoalmente no Edifício do Serviços Centrais da Câmara Municipal do 
Seixal, sito, na Alameda dos Bombeiros Voluntários 45, 2844 -001 Seixal, 
ou remetido pelo correio para a mesma morada, com aviso de recepção, 
expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do presente aviso.

11.1 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio elec-
trónico.

11.2 — Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, mediante 
fotocópia simples e legível do certificado autêntico, donde conste a 
média final de curso;

b) Curriculum vitae devidamente datado e assinado. A formação 
profissional mencionada no curriculum vitae, deverá ser comprovada 
por fotocópia simples e legível, sob pena das respectivas acções de 
formação profissional não serem consideradas;

c) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
d) Declaração devidamente autenticada e actualizada, emitida pelo 

organismo de origem ao qual o candidato pertenceu ou pertença, onde 
conste, inequivocamente, a natureza do vínculo, carreira/categoria de 
que seja titular, o tempo de serviço na carreira/categoria, a descrição das 
actividades que executa ou executou, a avaliação de desempenho obtida 
nos últimos três anos que cumpriu ou executou atribuições, competências 
ou actividades idênticas aos postos de trabalho a concurso, bem como 
a posição remuneratória que detêm;

e) Fotocópia de documento comprovativo da situação e grau de defici-
ência (incapacidade permanente igual ou superior a 60 %), caso se aplique.

11.3 — Aos candidatos trabalhadores desta Autarquia não se lhe 
aplica a alínea d) e é -lhes dispensada a apresentação das fotocópias a 
que alude a alínea b), desde que se encontrem arquivados no respectivo 
processo individual, os documentos comprovativos da frequência das 
acções de formação.

11.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da 
documentação comprovativa das suas declarações.

11.5 — As falsas declarações serão punidas por lei.
12 — Exclusão e notificação dos candidatos: Nos termos do n.º 1 do 

artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro os candidatos ex-
cluídos serão notificados para a realização de audiência dos interessados 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

Os candidatos admitidos serão convocados, do dia, hora e local para a 
realização dos métodos de selecção, nos termos previstos no artigo 32.º 
e por uma das formas previstas nas alíneas do n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

12.1 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
selecção será efectuada através de listas ordenadas alfabeticamente, 
afixadas na Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal do 
Seixal e disponibilizados na sua página electrónica. (www.cm -seixal.
pt/servicosonline/, no separador “Concursos e estágios”)

12.2 — As listas unitárias de ordenação final, após homologação, 
serão afixadas nos Serviços Centrais da Câmara Municipal e disponibi-
lizadas na sua página electrónica (www.cm -seixal.pt/servicosonline/, no 
separador “Concursos e estágios”), sendo publicado um aviso na IIª série 
do Diário da República com informação sobre a sua publicitação.

13 — 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.

14 — Foi dispensada a consulta à ECCRC por não se encontrar cons-
tituída e em funcionamento, conforme FAQ`s da Direcção  -Geral da 
Administração e do Emprego Público.

15 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), na página electrónica da Câmara Municipal do Seixal 
e em jornal de expansão nacional, por extracto, nos termos do n.º 1 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

12 de Julho de 2011. — Por delegação de competências (despacho 
n.º 221 -PCM/2011, de 11 de Março), a Vereadora do Pelouro dos Re-
cursos Humanos, Modernização Administrativa e Acção Social, Corália 
Almeida Loureiro.
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 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Aviso n.º 14661/2011

Lista unitária de ordenação final para ocupação de um posto
de trabalho para um técnico superior

(área de engenharia do ambiente)
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária 
de ordenação final, da candidata aprovada no procedimento concursal 
para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de 
Técnico Superior (Engenharia do Ambiente), cujo aviso de abertura 
n.º 15228/2010, o Diário da República 2.ª série n.º 147 de 30 de Julho 
de 2010,a qual foi homologada, por despacho do senhor Presidente da 
Câmara de 12 de Julho de 2011:

A Lista unitária de Ordenação Final, encontra -se afixada nas instala-
ções dos Paços do Município e disponibilizada na página electrónica em 
www.cm -sever.pt, nos termos dos n.os 4,5 e 6 do artigo 36.º, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

13 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, Manuel da Silva 
Soares, Dr.
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 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Aviso n.º 14662/2011
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 na modalidade de relação 
de emprego público por tempo indeterminado — Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas, para ocupação de um posto de trabalho para a 
carreira/categoria de Assistente Operacional — Coveiro, inserida no 
Serviço de Cemitério, da Divisão de Obras e Abastecimentos, conforme 
previsto no mapa de pessoal, aberto por Proposta n.º 45/2010, 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 1 de Julho de 2011.

Candidatos Admitidos
1.º José Manuel Clérigo Guerra — 15,6 valores

Candidatos Excluídos
José Marcelino de Encarnação da Silva (a)

(a) Por não possuir as habilitações literárias necessárias

Nos termos e para os efeitos do disposto do n.º 4 do Artigo 36.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, notificam -se todos os candidatos, 
incluído os que foram excluídos no decurso da aplicação dos métodos de 
selecção, do acto de homologação da lista de ordenação final, estando a 
mesma afixada no Serviço de Recursos Humanos e disponibilizada na 
página electrónica (www.cm -sousel.pt).

6 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Ar-
mando Varela.
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