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quais correspondem, respectivamente, as classificações de 20, 16, 12, 
8 e 4 valores.

12.4 — Opção por métodos de selecção nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 53.º da LVCR: excepto quando afastados, por escrito, pelos candida-
tos que, cumulativamente, sejam titulares da categoria e se encontrem ou, 
tratando -se de candidatos colocados em situação de mobilidade especial, 
se tenham por último encontrado, a cumprir, ou a executar a atribuição, 
competência ou actividade caracterizadoras dos postos de trabalho para 
cuja ocupação o procedimento foi publicitado, os métodos de selecção 
a utilizar no seu recrutamento são os seguintes:

12.4.1 — Avaliação Curricular: 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, nos termos 
do artigo 11.º da Portaria. É expressa numa escala de 0 a 20 valores.

12.4.2 — Entrevista de Avaliação de Competências: visa obter através 
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais directamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função. O método é avaliado segundo 
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insufi-
ciente, aos quais correspondem, respectivamente, as classificações de 
20, 16, 12, 8 e 4 valores.

12.5 — Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem 
enunciada e será excluído o candidato que obtenha uma valoração in-
ferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado 
o método ou fase seguinte.

12.6 — Em situação de igualdade de valoração, entre candidatos, 
a ordenação final dos mesmos será efectuada segundo os critérios de 
preferência previstos no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril.

13 — Composição do Júri:
Presidente: Armindo Vaz Batista — Chefe de Divisão de Gestão, 

Conservação e Administração Urbana;
Vogais efectivos: Cristina Amélia Teixeira da Silva — Chefe de Di-

visão Administrativa e Financeira, que substitui o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos, e Alexandre Francisco Jorge Gonçalves, Técnico 
Superior da DPDE.

Vogais suplentes: Conceição Maria Moreira Clemente e Eulália 
Cristina Valadares Gonçalves, ambas técnicas Superiores da DGCAU.

14 — São facultadas 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 final do método.

15 — 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 do Município de 
Ribeira de Pena e disponibilizada na sua página electrónica (www.
cm -rpena.pt).

16 — A publicitação da lista unitária de ordenação final dos candi-
datos é efectuada por afixação em local visível e público das instala-
ções do Município de Ribeira de Pena e disponibilizada na sua página 
electrónica.

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

2011/08/02. — O Presidente da Câmara, Dr. Agostinho Alves Pinto.
304987944 

 MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

Aviso n.º 15689/2011

Período de discussão pública

Proposta do Plano de Urbanização de S. Martinho do Campo
António Alberto de Castro Fernandes, Presidente da Câmara Muni-

cipal de Santo Tirso, faz público, para efeitos do disposto no n.º 3 do 
artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que a Câmara 
Municipal de Santo Tirso em reunião ordinária de 27 de Julho de 2011 
deliberou determinar a abertura do período de Discussão Pública sobre 
a proposta do Plano de Urbanização de S. Martinho do Campo, fixando 
o prazo de 33 dias úteis. O período de Discussão Pública, durante o 
qual os interessados poderão apresentar reclamações, observações ou 
sugestões, terá início no quinto dia posterior ao desta publicação no 
Diário da República.

A consulta da proposta do Plano de Urbanização de S. Martinho 
do Campo, assim como do respectivo relatório ambiental, a acta da 
conferência de serviços, a acta da reunião de concertação, e a apresen-
tação de reclamações, observações ou sugestões, podem ser feitas na 
página da Internet da Câmara Municipal, em www.cm -stirso.pt, ou no 
Departamento de Planeamento e Habitação desta Câmara Municipal. 
As reclamações, observações ou sugestões podem ainda ser enviadas 
por correio para o endereço “Discussão Pública da Proposta do Plano 
de Urbanização de S. Martinho do Campo, Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Praça 25 de Abril, 4780 -373 Santo Tirso”, ou através de correio 
electrónico para o endereço pu.smartinhodocampo@cm -stirso.pt.

1 de Agosto de 2011. — O Vice -Presidente, Luís Gonzaga da Silva 
Freitas Rodrigues.

204987417 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Despacho n.º 9999/2011
No uso da competência que me é conferida pela alínea a) n.º 2 do 

artigo 68.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada integral-
mente pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o dis-
posto nos n.º 8 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à 
Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, e 
no seguimento do procedimento concursal para provimento do cargo 
de direcção intermédia de 3.º grau, aberto por aviso n.º 10906/2011, 
no Diário da República 2.ª série n.º 94, de 16 de Maio de 2011, na 
Bolsa de Emprego Público no dia 16 de Maio de 2011 e no Correio da 
Manhã de 17 de Maio de 2011, homologo a proposta de nomeação que 
me foi apresentada pelo júri do procedimento em 6 de Julho de 2011 e 
nomeio em Comissão de Serviço, pelo período de 3 anos, no cargo de 
Direcção intermédia de 3.º Grau — Chefe de Divisão Turismo, Cultura, 
Desporto, Juventude e Rede Social, Marta Susana Rebocho Carujo, por 
ser esta a candidata que possui as competências adequadas ao lugar a 
prover, sendo detentora do melhor currículo profissional e ter realizado 
a melhor entrevista pública de selecção, bem como os definidos no 
artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro na redacção dada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à Administração Local pelo 
artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na redacção dada 
pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, com efeitos a partir do 
presente despacho de nomeação.

Nota curricular
Nome: Marta Susana Rebocho Carujo
Data de Nascimento: 2 de Dezembro de 1978
Habilitações Literárias: Licenciatura em Sociologia
Pós -Graduação em Administração Publica, Desenvolvimento Re-

gional e local
Pós -Graduação em Gestão Autárquica avançada
18 -04 -2011 — Nomeada em regime de substituição Chefe de Divisão 

de Turismo, Cultura, Desporto, Juventude e Rede Social, da Câmara 
Municipal de Sousel, no âmbito da reestruturação operada pela Lei 
n.º 305/2008, de 23 de Outubro

12 -05 -2008 — Admissão no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 
na categoria de técnica superior de 2.ª classe

01 -02 -2008 — Nomeada responsável pelo Sector de Turismo
01 -10 -2007 — Nomeada responsável pelo Sector de Cultura, Desporto 

e Juventude e Sector de Rede Social da Câmara Municipal de Sousel
02 -05 -2007 — Admissão na Câmara Municipal de Sousel em re-

gime de Contrato de trabalho a termo certo na categoria de Técnica 
Superior

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

304952919 

 Despacho n.º 10000/2011
No uso da competência que me é conferida pela alínea a) n.º 2 do ar-

tigo 68.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada integralmente 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o disposto nos 
n.º 8 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção 
dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à Administração 
Local pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, e no seguimento do 
procedimento concursal para provimento do cargo de direcção intermédia 
de 3.º grau, aberto por aviso n.º 10906/2011, no Diário da República 
2.ª série n.º 94, de 16 de Maio de 2011, na Bolsa de Emprego Público 
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no dia 16 de Maio de 2011 e no Correio da Manhã de 17 de Maio de 
2011, homologo a proposta de nomeação que me foi apresentada pelo 
júri do procedimento em 5 de Julho de 2011 e nomeio em Comissão de 
Serviço, pelo período de 3 anos, no cargo de Direcção intermédia de 
3.º Grau — Chefe de Divisão de Águas Saneamento e Resíduos, João 
Paulo Fialho da Encarnação, por ser este o candidato que possui as 
competências adequadas ao lugar a prover, sendo detentor do melhor 
currículo profissional e ter realizado a melhor entrevista pública de se-
lecção, bem como os definidos no artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada 
à Administração Local pelo artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 
de Abril, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, 
com efeitos a partir do presente despacho de nomeação.

Nota curricular
Nome: João Paulo Fialho da Encarnação
Data de Nascimento: 17 de Novembro de 1973
Habilitações Literárias: Licenciatura em Ciências do Ambien-

te — Ramo Qualidade do Ambiente
Pós -Graduação em Engenharia Sanitária
27 -12 -2010 — Nomeado em regime de substituição Chefe de Divisão 

de Águas Saneamento e Resíduos, da Câmara Municipal de Sousel, 
no âmbito da reestruturação operada pela Lei n.º 305/2008, de 23 de 
Outubro

10 -08 -2009 — Nomeado Responsável pelos serviços inerentes à 
Recolha de Lixo e Resíduos

12 -05 -2008 — Admissão no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 
na categoria de Técnico Superior de 2.ª classe

28 -05 -2007 — Responsável pela Coordenação da ETA (Estação de 
Tratamento de Águas)

16 -04 -2007 — Admissão na Câmara Municipal de Sousel em re-
gime de Contrato de trabalho a termo certo na categoria de Técnico 
Superior

01 -10 -2004 — Admissão na Câmara Municipal de Sousel em regime 
de Contrato de Avença

22 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Armando Varela.

304952708 

 MUNICÍPIO DE TAROUCA

Aviso n.º 15690/2011
Nos termos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 6.º e no artigo 50.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27.02 e no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22.01, em cumprimento do despacho do Presidente da Câmara Municipal 
datado de 11/07/2011, precedido de aprovação pela Câmara Municipal 
em sua reunião de 27/05/2011, torna -se público que está aberto proce-
dimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, para a carreira e categoria de Assistente Operacional (Vigilante 
de Instalações Desportivas) do mapa de pessoal da Câmara Municipal 
de Tarouca, pelo prazo de 10 dias úteis, contados da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República.

Este procedimento rege -se pelo disposto na Lei n.º 12 -A/2008, de 
27.02 (LVCR) e posteriores alterações; Decreto -Lei n.º 209/2009, de 
03.09; Decreto — Regulamentar n.º 14/2008, de 31.07; Lei n.º 59/2008, 
de 11.09 e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22.01 (Portaria).

1 — Entidade que realiza o procedimento: Câmara Municipal de 
Tarouca, Av. Dr. Alexandre Taveira Cardoso, 3610 -128 Tarouca.

2 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria, 
declara -se não estarem constituídas quaisquer reservas de recrutamento 
no próprio organismo, presumindo -se igualmente a inexistência de re-
servas de recrutamento constituídas pela ECCRC, porquanto não foram 
ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigos 41.º 
e seguintes.

3 — Número de postos de trabalho a ocupar: 1 (um).
4 — Modalidade da relação jurídica de emprego público a constituir: 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
5 — Local de trabalho: Serviço de Desporto e Tempos Livres — Câ-

mara Municipal de Tarouca, Av. Dr. Alexandre Taveira Cardoso, 
3610 -128 Tarouca.

Caracterização do posto de trabalho: para além das funções inerentes 
à carreira de assistente operacional, que constam do Anexo à LVCR, 
franquear o acesso às instalações; Cuidar e zelar pela conservação do 
material; Informar os utilizadores dos procedimentos a ter em conta; 
Fazer cumprir os horários de utilização definida, a fim de que não haja 
atropelos à normal sequência de utilização; Assegurar as condições ne-

cessárias para que os utilizadores disponham de banho quente; Manter 
as instalações limpas e zelar pelo cumprimento das normas de higiene 
no decorrer da utilização das mesmas.

6 — Posição remuneratória correspondente: Por negociação de 
acordo com o disposto no artigo 55.º da LVCR e artigo 26.º da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31.12.

7 — Requisitos de admissão:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou lei especial;
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 indispensáveis ao exercício 

das funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

8 — Requisitos de vínculo: trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, que se encontrem em qual-
quer das seguintes situações:

a) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a execu-
tar diferente atribuição, competência ou actividade, do órgão ou serviço 
em causa (Câmara Municipal de Tarouca);

b) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a exe-
cutar qualquer atribuição, competência ou actividade, de outro órgão 
ou serviço ou que se encontrem em mobilidade especial;

c) Trabalhadores integrados em outras carreiras (dentro ou fora da 
Câmara Municipal de Tarouca).

9 — Nível habilitacional exigido: Escolaridade Obrigatória.
10 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 

se encontrem integrados na carreira de assistente operacional, sejam 
titulares da respectiva categoria, em regime de emprego público por 
tempo indeterminado, e, não se encontrando em mobilidade, ocupem 
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do Município de Ta-
rouca, idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita 
o procedimento.

11 — Ao presente procedimento concursal apenas se podem candi-
datar trabalhadores com remuneração igual ou superior à que resulta do 
disposto no artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12.

12Forma e prazo de apresentação da candidatura: A apresentação da 
candidatura é efectuada, exclusivamente, em suporte de papel, através do 
preenchimento de formulário tipo que poderá ser solicitado ao Serviço de 
Pessoal desta Câmara Municipal e disponível em www.cm -tarouca.pt.

Local: As candidaturas, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, 
poderão ser entregues pessoalmente ou remetidas pelo correio, mediante 
carta registada com aviso de recepção expedida até ao termo do prazo 
fixado, no Serviço de Pessoal da Câmara Municipal de Tarouca, Av. Dr. 
Alexandre Taveira Cardoso, 3610 -128 Tarouca (09:00 -16.00horas).

12.1 — Não é admitida a apresentação de candidaturas e de docu-
mentos, por via electrónica.

13 — Documentos que devem acompanhar o formulário de candi-
datura:

13.1 — Para os candidatos titulares da categoria e se encontrem, ou 
tratando -se de candidatos em SME, se tenham por último encontrado 
a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou actividade carac-
terizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento é 
publicitado:

a) Fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão;
b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Documentos comprovativos das acções de formação frequenta-

das;
e) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, de-

vidamente actualizada e autenticada, da qual conste a modalidade de 
relação jurídica de emprego público e a antiguidade na carreira e na 
Administração Pública, com descrição detalhada das tarefas e responsa-
bilidades inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo candidato, devendo 
a mesma ser complementada com informação referente à avaliação de 
desempenho relativa aos anos em que o candidato executou actividade 
idêntica à do posto de trabalho a ocupar;

f) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, de-
vidamente actualizada e autenticada, da qual conste a remuneração 
auferida;

g) Quaisquer outros documentos que o candidato considere relevante 
para apreciação do seu mérito

13.2 — Para os candidatos que exerçam ou, sendo trabalhadores em 
SME, por último tenham exercido funções de conteúdo diferente do 
inerente ao posto de trabalho a que se refere o presente procedimento 




