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Estes parâmetros de avaliação serão pontuados numa escala quan-
titativa, sendo o resultado final deste método de selecção obtido pelo 
somatório das pontuações resultantes da média aritmética dos valores 
atribuídos pelo Júri, nomeadamente:

Elevado — 20 valores;
Bom — 16 valores;
Suficiente — 12 valores;
Reduzido — 8 valores;
Insuficiente — 4 valores.

13 — Nos termos do artigo 20.º, do n.º 2 alínea c) e n.º 3 do artigo 22.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de Abril, o Júri será constituído pelos 
seguintes elementos:

Presidente — Ivo Gil Antunes Martins da Costa, Técnico Superior.
Vogais efectivos:
Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior.
Lília Susete da Costa Berardo, Técnica Superior.

Vogais suplentes:
Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, Chefe de Divisão.
Evaristo Mendes Duarte, Técnico Superior.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efectivo.

14 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de Abril, 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 
o sistema de valoração final do método, desde que a solicitem.

15 — Os candidatos aprovados em cada método de selecção são 
convocados para realização do método seguinte através de notifica-
ção, por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de Abril.

16 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de selecção equivale à desistência do concurso, bem como 
serão excluídos 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 seguinte.

17 — 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, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de Abril.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publi-
citada em local público e visível, no edifício dos Paços do Município 
e disponibilizada em www.cm -soure.pt, sendo ainda publicado um 
aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua 
publicitação.

19 — Prazo de Validade — O procedimento concursal é válido para 
o preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos do pre-
visto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de Abril.

20 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de Abril, o presente aviso será publicado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação, por extracto e a partir da data da publicação no 
Diário da República, na página electrónica do Município de Soure, no 
prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma data num jornal de 
expansão nacional.

20 de Dezembro de 2011. — O Vice -Presidente (por delegação e 
subdelegação de competências, despacho do Ex.mo Sr. Presidente da 
Câmara de 03.11.2009 e de 06.11.2009), Santos Mota, Dr.

305493586 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Aviso n.º 24837/2011

Procedimento concursal de recrutamento para preenchimento
de um posto de trabalho,

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

n.º 1 e dos nºs 3 e 4 do artigo 7º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro 
conjugado com o nº 1, do artigo 4, e do nº 1 do artigo 9º do decreto -lei nº 

209/2009, de 3 de Setembro, torna -se púbico que, por deliberação de Câmara, 
tomada em reunião realizada em 9 de Novembro de 2011, 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 renovável 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, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de 
Setembro, n.º 2 do artigo 10º da Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de Junho e 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril.

1 — Identificação do acto: 1 posto de trabalho para carreira/catego-
ria de Técnico Superior — Ciências Sociais — Psicologia inserido na 
Divisão de Educação, Acção Social, Saúde e Habitação.

O procedimento concursal do presente aviso destina -se ao exercício 
de funções em estruturas temporárias da Câmara Municipal, nos termos 
da alínea h) do n.º 1 do artigo 93.º do RCTFP — para fazer face a um 
aumento excepcional e temporário da actividade do órgão ou serviço, 
pelo período de um ano, eventualmente renovável, conforme o estabe-
lecido 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 nº 2 do artigo 49º 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 Municipal em www.cm -sousel.pt.

3 — Habilitações literárias exigidas: Licenciatura em Ciências 
Sociais — Psicologia, conforme alínea c) n.º 1 do artigo 44º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro correspondente ao grau de com-
plexidade 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 40º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro, na sua actual redacção.

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 — 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 — Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência 
que devem presidir à actividade municipal, no caso de impossibilidade 
de ocupação do posto de trabalho por aplicação do disposto no número 
anterior, poderá proceder -se ao recrutamento de trabalhadores com 
relação jurídica de emprego por tempo determinado ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida, conforme deli-
beração de 9 de Novembro de 2011, que reconheceu a necessidade de 
recrutamento excepcional nos termos previstos nos artigos 9º e 10º da 
Lei n.º 12 -A/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 requi-
sitos referidos no n.º 6.2.1 do presente aviso, devem os candidatos no 
requerimento, sob compromisso de honra identificar 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 
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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 26º da Portaria 
83 -A/2009, de 22 de Janeiro, na sua actual redacção.

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 — Com o requerimento de candidatura deverão ser apresentados 
os seguintes documentos, sendo a falta de entrega dos documentos 
previstos na alínea b) motivo de exclusão:

a) Currículo profissional do candidato e documentos comprovativos 
dos factos indicados no currículo;

b) Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações 
literárias, bem como fotocópias do bilhete de identidade ou cartão de 
cidadão e do cartão com o número fiscal de contribuinte;

c) Declaração comprovativa do exercício de funções inerentes à área 
de actividade para a qual o presente procedimento concursal é aberto, 
(caso possua);

d) Aos candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal de 
Sousel não é exigida a apresentação de outros documentos comprova-
tivos dos factos indicados no currículo, nomeadamente fotocópia dos 
documentos comprovativos da frequência das acções de formação, da 
experiência profissional, das habilitações literárias e avaliação do desem-
penho, desde que expressamente refiram no requerimento de candidatura 
que os mesmos se encontram arquivados no processo individual.

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 19º da Portaria n.º 
83 -A/2009, de 22 de Janeiro, na sua actual redacção, 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) e Entrevista 
de Avaliação das Competências (EAC)

10.1 — Avaliação Curricular (AC) — visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida. Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior 
relevância 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.

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

AC = (HL + FP + EP + AVD)/4

Ou, no caso dos candidatos que não possuam avaliação do desempenho 
nos termos da alínea d), do art. 11º, da Portaria nº 83 -A/2008, de 22/01, 
na redacção dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, seguindo 
o seguinte critério:

AC = (HA + FP + EP)/3

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

10.2 — A Entrevista de Avaliação das Competências (EAC) visa 
obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre compor-
tamentos profissionais directamente relacionados com as competências 
consideradas 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 nº 3 do artigo 12º, 
conjugado com o nº 1 do artigo 22º da Portaria nº 83 -A/2009, de 22 
de Janeiro, na sua actual redacção). Para esse efeito será elaborado um 
guião de entrevista composto por um conjunto de questões directamente 
relacionadas com o perfil de competências previamente definido, asso-
ciado 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 respectivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores.

10.3 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedi-
mento resultará da média aritmética ponderada das classificações dos 
métodos de selecção que será expressa na escala de 0 a 20 valores e será 
efectuada através da seguinte fórmula:

CF = AC (35 %) + EAC (65 %)

em que:
CF — Classificação 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, na sua actual 
redacção.

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 e 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: Sandra Isabel Canha Mendes Pires — Chefe de Divisão
Vogais efectivos: Cidália Maria Sardinha Rodrigues Correia — Téc-

nica Superior
Jaime Miguel Candeias Barreiros — Técnico Superior
Vogais suplentes: Gisela Alexandra Bolas Valério — Técnica Su-

perior
Maria José Camilo Almada Lagarto — Chefe de Divisão

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

12 — Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o precei-
tuado no n.º 1 do artigo 30º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
na sua actual redacção, os candidatos excluídos serão notificados por 
uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30º 
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 32º e por umas das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30º 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 público 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 30º da referida Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de Janeiro, na sua actual redacção.

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 
na alínea d) do artigo 26º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, a 
posição remuneratória não pode ser superior à primeira da respectiva 
categoria.

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 defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
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.
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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 19º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, na sua actual redacção, o presente aviso 
será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1º 
dia útil seguinte à presente publicação, a partir da data da publicação 
(no Diário da República), 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 constituí da 
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.

14 de Dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Armando Varela.

305465032 

 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso n.º 24838/2011

Homologação da lista unitária de ordenação final
dos candidatos aprovados

Em conformidade e nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, na sua actual redacção, no 
uso de competência delegada, torna -se público, que se encontra afixado, 
em local visível e público na Divisão de Recursos Humanos desta 
Câmara Municipal, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados ao procedimento concursal comum, para ocupação de um 
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, publicitado na 2.ª série do Diário da República, n.º 182, de 12 
de Setembro de 2011 — Código de Oferta n.º 17/2011, homologada por 
meu despacho do dia de hoje.

5 de Dezembro de 2011. — A Vereadora, Maria do Rosário Cardoso 
Simões.

305425918 

 Aviso n.º 24839/2011

Homologação da lista unitária de ordenação final 
dos candidatos aprovados

Em conformidade e nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, na sua actual redacção, no 
uso de competência delegada, torna -se público, que se encontra afixado, 
em local visível e público na Divisão de Recursos Humanos desta 
Câmara Municipal, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados ao procedimento concursal comum, para ocupação de dois 
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, publicitado na 2.ª série do Diário da República, n.º 182, de 21 
de Setembro de 2011 — Código de Oferta n.º 19/2011, homologada por 
meu despacho do dia de hoje.

5 de Dezembro de 2011. — A Vereadora, Maria do Rosário Cardoso 
Simões.

305425959 

 Aviso n.º 24840/2011

Homologação da lista unitária de ordenação final 
dos candidatos aprovados

Em conformidade e nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, na sua actual redacção, no 
uso de competência delegada, torna -se público, que se encontra afixado, 
em local visível e público na Divisão de Recursos Humanos desta 
Câmara Municipal, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados ao procedimento concursal comum, para ocupação de dois 
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-

minado, publicitado na 2.ª série do Diário da República, n.º 182, de 21 
de Setembro de 2011 — Código de Oferta n.º 16/2011, homologada por 
meu despacho do dia de hoje.

5 de Dezembro de 2011. — A Vereadora, Maria do Rosário Cardoso 
Simões.

305426047 

 MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

Aviso n.º 24841/2011

Despacho de Nomeação
Para os devidos efeitos, faz -se público que, por meu despacho de 

07 de Dezembro de 2011, e nos termos do n.º 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, aplicável à administração local por força do n.º 9 
do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na redacção dada pelo 
Decreto -Lei n.º 104/2006, de 07 de Junho, e ulteriores alterações, foi 
nomeada em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável 
por iguais períodos, para o cargo de Chefe de direcção intermédia de 
3.º grau para controlar e coordenar o Gabinete de Estudos e Projectos, 
Elisabete Maria Silva Ferreira, por possuir as competências adequadas 
às exigências do cargo a prover, reunir os requisitos formais e perfil 
referidos no aviso de abertura do procedimento concursal, bem como 
os definidos no artigo 20.º e 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, aplicável à 
administração local por força do n.º 9 do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 
20 de Abril, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 07 de 
Junho, com efeitos a partir do despacho de nomeação.

Nota curricular
Nome — Elisabete Maria da Silva Ferreira.
Data de Nascimento — 28 de Outubro de 1971.
Habilitações Académicas:
1999 — Licenciatura em Engenharia Civil (Ramo Estruturas e Cons-

trução).
1996 — Licenciatura em Engenharia Civil (Planeamento e Urba-

nismo).
Experiência Profissional:
Em 2011 — técnica superior na Divisão de Urbanismo e Obras Mu-

nicipais — Câmara Municipal de Vieira do Minho;
Em 2010 — Chefe da Divisão de Projectos Municipais — Câmara 

Municipal de Vieira do Minho;
Desde Novembro de 2006/Fevereiro de 2010 — técnica superior de 

1.ª Classe da Divisão de Projectos Municipais — Câmara Municipal 
de Vieira do Minho;

Em 2006 — Chefe da Divisão de Projectos Municipais em regime de 
substituição — Câmara Municipal de Vieira do Minho;

Em 2004 — Técnica Superior de 1.ª Classe da Divisão de Projectos 
Municipais — Câmara Municipal de Vieira do Minho;

Em 2000 — Técnica Superior de 2.ª Classe da Divisão de Projectos 
Municipais — Câmara Municipal de Vieira do Minho;

Em 1999 — Técnica Superior Estagiária da Câmara Municipal de 
Vieira do Minho;

Desde 1997/1998 — Assessoria técnica à Administradora da Sol -do-
-Ave, mediante o Programa de Reabilitação Urbana da Zona de Couros 
(Plano de Pormenor — Zona de Couros — Guimarães);

Em 1997 — Estagiária no Gabinete de Apoio Técnico do Ave-
-Guimarães.

19 de Dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Dr. Jorge 
Augusto Mangas Abreu Dantas.
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 MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Aviso n.º 24842/2011

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
7 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de 
assistente operacional.

Fernando Francisco Teixeira de Barros, Vice -Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Flor, para os efeitos previsto no n.º 6 do artigo 36.º 




