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n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, torna -se pública a lista unitária de or-
denação final dos candidatos, homologada por meu despacho de 22 de 
dezembro de 2011.

Susana Margarida Camões Martins — 13,80 Valores
23 de dezembro de 2011. — O Vice -Presidente da Câmara, Manuel 

da Conceição Marques, Dr.
305520266 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 285/2012

Alteração ao Regulamento das Taxas, Preços e Outras Receitas
do Município de Odemira

No uso das competências que se encontram previstas na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 53.º, e, alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, ambos da Lei 
n.º 169/99 de 18.09, com a redação introduzida pela Lei n.º 5 -A/2002 de 
11.01, torna -se público, que a Alteração ao Regulamento das Taxas, Pre-
ços e Outras Receitas do Município de Odemira, publicada em Projeto na 
2.ª série, do Diário da República, n.º 199, de 17 de outubro de 2011, após 
o decurso do prazo para apreciação pública nos termos do artigo 118.º 
do Código do Procedimento Administrativo, não se tendo registado 
quaisquer sugestões ou reclamações, foi aprovada por unanimidade, de 
forma definitiva, em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada 
em 15 de dezembro de 2011, e aprovada por maioria em sessão ordinária 
da Assembleia Municipal realizada em 16 de dezembro de 2011.

26 de dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Eng. José 
Alberto Candeias Guerreiro.

305526471 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 286/2012

Abertura de procedimento concursal comum para contratação 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas

por tempo determinável — contrato a termo resolutivo incerto
1 — Faz -se público que, a abertura do presente procedimento con-

cursal e o montante a afetar às subsequentes admissões foi autorizado 
previamente por deliberação camarária datada de 12 de janeiro de 2011, 
nos termos do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 03 de setembro, e de acordo com a deliberação camará-
ria tomada em 16 de novembro de 2011, possibilitando o alargamento a 
candidatos(as) detentores(as) de relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável, ou sem relação jurídica de emprego 
público, e na sequência do despacho da Sr.ª Vereadora Adília Candeias, 
com competência delegada na área de Recursos Humanos, datado de 
05 de dezembro de 2011, proferido no uso da competência que lhe foi 
delegada pela Sr.ª Presidente da Câmara por Despacho n.º 19/2009, da-
tado de 23 de novembro, de acordo com o disposto no artigo 50.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e alínea b) do artigo 3.º e 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, se encontra aberto, pelo prazo 
de dez dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no 
Diário da República, procedimento concursal comum para contratação 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
determinável — contrato a termo resolutivo incerto, para substituição de 
trabalhador(a) ausente ou que se encontre temporariamente impedido(a) 
de prestar serviço, nos termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 93.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, e com vista ao preenchimento do posto 
de trabalho correspondente à carreira e categoria de:

1.1 — Assistente Operacional (área funcional de Ação Educativa) 
(Proc. n.º 01.31/P/DRH/DRHO/2011) — 1 Posto de trabalho.

2 — Validade do procedimento concursal: O procedimento é válido 
para o posto de trabalho indicado e para os efeitos previstos 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.

3 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
3.1 — Requisitos gerais: Os referidos no artigo 8.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, 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.

3.2 — Requisitos especiais: escolaridade obrigatória nos termos 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, conjugado com os artigos 12.º, n.º 1, e 13.º, n.º 1, ambos 
do Decreto -Lei n.º 538/79, de 31 de dezembro, a 4.ª classe para os 
nascidos até 31 de dezembro de 1966, o 6.º ano de escolaridade para 
os nascidos a partir de 01 de janeiro de 1967 inclusive, e sendo nos 
termos dos artigos 6.º e 63.º da Lei n.º 46/86, de 14 de outubro (Lei 
de Bases do Sistema de Ensino), o 9.º ano de escolaridade para os 
matriculados no 1.º ano do ensino básico no ano letivo de 1987/1988 
e nos anos subsequentes.

4 — 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(as) que:

a) Não pretendam conservar a qualidade de sujeitos de relações jurí-
dicas de emprego público constituídas por tempo indeterminado; ou

b) Se encontrem colocados(as) em situação de mobilidade especial 
(SME).

4.1 — Candidaturas condicionais: Na sequência da deliberação 
camarária tomada em 16 de novembro de 2011, na previsibilidade de 
não ser viável o preenchimento do posto de trabalho por candidato(a) 
detentor(a) de relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado, são admitidas candidaturas de indivíduos detentores 
de relação jurídica de emprego público, em regime de contrato de 
trabalho por tempo determinado ou determinável, designadamente 
a termo resolutivo certo ou incerto, e sem relação jurídica de em-
prego público, os quais, não obstante possam vir a obter melhores 
resultados nos métodos de seleção, só poderão via a ocupar o posto 
de trabalho caso esgotadas as possibilidades referidas nas alíneas 
anteriores.

5 — As candidaturas devem ser formalizadas e acompanhadas da 
documentação, sob pena de exclusão, nos seguintes termos:

5.1 — Impresso próprio de utilização obrigatória, disponível através 
do site www.cm -palmela.pt (pesquisar por requerimento) ou a fornecer 
pela Divisão de Recursos Humanos, dirigido à Presidente da Câmara 
Municipal de Palmela, entregue pessoalmente naquela Divisão, sita na 
Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, n.º 39-A, 1.º, 2950-204 Palmela, 
ou enviado pelo correio, com aviso de receção.

5.2 — Documento comprovativo das habilitações literárias, 
mediante fotocópia simples e legível do certificado autêntico ou 
autenticado.

5.3 — Fotocópia do Bilhete de Identidade válido e do Cartão Identi-
ficação Fiscal, ou do Cartão de Cidadão.

5.4 — Declaração emitida pelo respetivo serviço de administração 
pública indicando a relação jurídica de emprego, bem como as fun-
ções efetivamente exercidas e posição remuneratória detida, no caso de 
candidatos(as) detentores(as) de relação jurídica de emprego público.

5.5 — Curriculum Vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente 
assinado, donde conste designadamente as ações de formação, con-
gressos, seminários, simpósios, encontros, jornadas, fóruns, estágios, 
e experiência profissional devidamente comprovados por fotocópias 
simples e legíveis de documentos autênticos ou autenticados, sob pena 
dos mesmos não serem considerados.

É dispensada a apresentação dos certificados e comprovativos aos(às) 
trabalhadores(as) da Câmara Municipal de Palmela, sempre que os(as) 
mesmos(as) tenham solicitado o seu arquivo no respetivo processo 
individual.

6 — Métodos de seleção aplicáveis:
Avaliação curricular — ponderação 50 %
Entrevista de avaliação de competências — ponderação 50 %
Os métodos de seleção, têm caráter eliminatório de per si para os(as) 

candidatos(as) que não obtenham no mínimo 9.50 valores em cada um 
deles, não lhes sendo aplicáveis os métodos ou fases seguintes

6.1 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos(as) 
candidatos(as), 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.

A avaliação curricular será expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através 
da média aritmética simples das classificações dos elementos a avaliar.

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




