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15 — Não foi efetuada a consulta prévia à ECCRC, determinada pelo 
disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
por não ter sido ainda publicado qualquer procedimento concursal para 
constituição de reservas de recrutamento, estando por isso dispensada a 
obrigatoriedade da consulta, conforme instruções da DGAEP.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente 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 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. Os candidatos 
devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de 
honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios 
de comunicação/expressão a utilizar nos processos de seleção, nos termos 
do diploma supramencionado.

18 — 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 Público (www.bep.gov.pt) até ao 2.º dia útil seguinte 
à publicação na 2.ª série do Diário da República, na página eletrónica 
do Município e no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma 
data, num jornal de expansão nacional.

15 de dezembro de 2011. — A Vice -Presidente da Câmara, Marisa 
Rodrigues dos Santos.

305520039 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Edital n.º 11/2012
Armando Jorge Mendonça Varela, Presidente da Câmara Municipal 

de Sousel, torna público que, decorrido o período de 30 dias de inquérito 
público e não se tendo registado quaisquer reclamações, observações 
ou sugestões, foi aprovado definitivamente o Regulamento Municipal 
para Atribuição de Lotes no Loteamento da Pandina 2.ª Fase — Santo 
Amaro.

Para geral conhecimento se publica este edital e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos locais de estilo.

23 de Dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Armando Jorge Mendonça Varela.

305512296 

 MUNICÍPIO DE TÁBUA

Aviso n.º 60/2012
Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 

de 11 de setembro, conjugado com o disposto no n.º 6 do artigo 12.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se publico que homologuei 
a 1 de julho de 2011, a conclusão do período experimental de 180 dias 
da trabalhadora, Felisbela Maria da Silva Morais, contratada em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com a categoria de técnico superior, da carreira de técnico superior, na 
área profissional de engenharia eletrotécnica.

13 de dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Francisco Ivo 
de Lima Portela.

305508238 

 MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

Aviso n.º 61/2012

Procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado

de um técnico superior, da carreira geral de técnico superior
Em cumprimento do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, 
torna -se público que por deliberação favorável do órgão executivo, 
datada de 5 de Maio de 2011, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso, procedimento 
concursal comum, mediante recrutamento excepcional, com vista a 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo inde-

terminado, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, para ocupação de 1 posto de trabalho da carreira de 
técnico superior.

1 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 64 -A/2008, de 31/12, 
3 -B/2010,de 28/4 e 55 -A/2010, de 31/12; Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008, de 31de Julho; Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro; Por-
taria n.º 1553 -C/2008, de 31 de Dezembro e Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de Abril.

2 — Prazo de validade: o presente procedimento concursal é válido 
para o posto de trabalho em referência e para os efeitos do disposto no 
n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro republi-
cada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril de 2011.

3 — Caracterização do posto de trabalho — Coordenação das ac-
tividades relacionadas com a manutenção da segurança e protecção 
dos Munícipes e trabalhadores da Autarquia, elaboração e manutenção 
do Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil. Assegurar o 
funcionamento de todos os organismos municipais de protecção civil, 
bem como centralizar, tratar e divulgar toda a informação relativa à 
protecção civil municipal.

4 — O posicionamento remuneratório dos trabalhadores recrutados 
obedecerá ao disposto no n.º 1 do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, em conjugação com o artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010, 
de 31 de Dezembro, sendo a posição remuneratória de referência de 
1200,48 € euros, correspondente à 2.º posição remuneratória, nível 15, 
da Tabela Remuneratória Única.

5 — Local de Trabalho — Área do Município de Terras de Bouro.
6 — São admitidos ao procedimento concursal os candidatos que 

satisfaçam, até ao termo do prazo fixado para apresentação das candi-
daturas, os requisitos gerais e especiais legalmente previstos.

6.1 — Requisitos gerais de admissão — os definidos no artigo 8.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, por convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

6.2 — Requisitos especiais de admissão:
6.2.1 — Relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-

nado previamente estabelecida
6.2.2 — Nível habilitacional: Licenciatura em Administração Pública.
7 — Considerando o disposto no n.º 4 do artigo 6.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, este recrutamento destina -se a tra-
balhadores com relação jurídica de emprego público constituída por 
tempo indeterminado previamente estabelecida, ou colocados em situa-
ção de mobilidade especial, conforme despacho do Senhor Presidente 
da Câmara, datado de 18 de Novembro de 2011.

8 — Relativamente ao procedimento concursal em referência, 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 publicitam os procedimentos.

9 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os 
candidatos com deficiência têm preferência em igualdade de classifi-
cação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Estes 
devem declarar no requerimento de admissão, o respectivo grau de 
deficiência e os meios de comunicação, expressão a utilizar no processo 
de selecção.

10 — Não serão admitidas candidaturas enviadas por e -mail.
11 — Formalização da candidatura: As candidaturas deverão ser for-

malizadas, sob pena de exclusão, mediante preenchimento obrigatório de 
todos os elementos constantes do formulário tipo, disponível na Secção 
de Recursos Humanos e na página electrónica desta Autarquia, endereço 
www.cm -terrasdebouro.pt e entregue pessoalmente ou remetido por 
correio registado com aviso de recepção, para Câmara Municipal de 
Terras de Bouro, Paços do Município, 4840 -100 Terras de Bouro.

11.1 — Os comprovativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), 
c), e e) do n.º 6.1 do presente aviso apenas serão exigidos em momento 
prévio à assinatura do contrato.

11.2 — Documentos exigidos: com a candidatura deverão ser en-
tregues, em suporte de papel, para efeitos de admissão e avaliação, os 
documentos que seguidamente se indicam, sob pena de exclusão:

a) Fotocópia de bilhete de identidade ou cartão do cidadão;
b) Fotocópia do número de identificação fiscal;




