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Curriculum Vitae detalhado, devidamente rubricado, datado e assinado 
pelo candidato;

Documentos comprovativos das habilitações profissionais (formação 
e ou experiência profissional).

19.2 — Os candidatos que se encontrem numa das situações previstas 
no n.º 5 do artigo 6.º, ou alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 52.º da 
LVCR, deverão ainda apresentar:

a) Declaração emitida pelo serviço de origem, da qual conste, de 
forma inequívoca, a natureza do vínculo, a categoria e antiguidade 
na categoria, na carreira e na função pública, a descrição das funções, 
tarefas e responsabilidades por este exercidas e o tempo correspondente 
ao seu exercício, as avaliações de desempenho obtidas nos últimos 
3 anos (2008, 2009 e 2010), posição e nível remuneratórios. A referida 
declaração deverá ter data reportada ao prazo estabelecido para a apre-
sentação das candidaturas;

b) Documentos comprovativos das habilitações profissionais (forma-
ção e ou experiência profissional).

20 — O disposto no número antecedente não impede que o júri exija 
aos candidatos, em caso de dúvida sobre a respetiva situação, a apresen-
tação de documentos comprovativos das suas declarações.

21 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos formulários 
de candidatura serão punidas nos termos da lei.

22 — As listas de classificações intercalares e as de ordenação final 
serão afixadas, para consulta, na sede da Comunidade Intermunicipal 
do AVE e no seu site oficial (www.cim-ave.pt), ou publicadas no Diário 
da República, 2.ª série, em conformidade com o disposto na Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidade 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.

24 — Nos termos do n.º 1 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 6 
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 no Diário 
da República, no site oficial da CIM (www.cim-ave.pt).

19 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo, 
Dr. José Manuel Martins Ribeiro.

305707936 

 CIMBAL — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO

Aviso (extrato) n.º 2661/2012
Para os devidos efeitos, torna -se público que conforme deliberação 

do Conselho Executivo de 14 de março de 2011, foi celebrado um 
acordo de cedência por interesse público, nos termos do artigo 58.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, entre a EDIA — Empresa 
de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A., a CIMBAL 
e Luís Miguel da Cunha Lança Silva para desempenhar as funções de 
coordenação e monitorização das atividades desenvolvidas pela equipa 
da Estrutura de Apoio Técnico, com início no dia 1 de abril de 2011 e 
término em 14 de novembro de 2011, conforme estabelece a cláusula 
sétima do referido acordo.

26 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo, Jorge 
Pulido Valente.

305658242 

 Aviso n.º 2662/2012

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior do mapa 

de pessoal da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo
Para efeitos do disposto no 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, conjugado com os artigos 6.º e 7.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de 
fevereiro, e considerando que a consulta prévia à entidade Centralizada 
para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), prevista no 
n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, está tem-
porariamente dispensada, de acordo com a informação disponibilizada 
pela Direção -Geral da Administração e do Emprego Público, torna -se 

público que na sequência da deliberação do Conselho Executivo de 8 de 
agosto de 2011, encontra -se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da 
data de publicação do presente aviso no Diário da República o seguinte 
procedimento concursal comum por tempo determinado — Contrato 
a Termo Resolutivo Certo, ao abrigo da alínea i) do artigo 93.º da Lei 
n.º 59/2008 de 11 de setembro, com vista ao recrutamento de 1 posto 
de trabalho, previstos e não ocupado no mapa de pessoal desta Comu-
nidade Intermunicipal:

1 lugar de Técnico Superior — Engenharia Civil

1 — Duração do contrato — 1 ano, eventualmente renovável (ar-
tigo 103.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro).

2 — Número de Postos de Trabalho a Ocupar: O procedimento con-
cursal é válido para o posto de trabalho supramencionado, e constitui 
reserva de recrutamento nos termos do 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 — Identificação do local de trabalho: CIMBAL, Praceta Rainha 
D. Leonor, n.º 1, 7800 -431 Beja.

4 — Caracterização do posto de trabalho: de acordo com o conteúdo 
funcional inerente à carreira/categoria de Técnico Superior (Anexo à Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro) na área da Engenharia Civil. Acom-
panhamento, verificação e fiscalização de projetos cofinanciados.

5 — Requisitos de admissão definidos no artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27/02:

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

b) Ter 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 — Nível Habilitacional Exigido: Licenciatura em Engenharia Civil 
com inscrição reconhecida na Ordem dos Engenheiros.

7 — Não é possível substituir o nível habilitacional exigido por for-
mação ou experiência profissional.

8 — Para cumprimento do disposto 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 se encontrem em situação de mo-
bilidade especial ou que não pretendam conservar a relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado. No caso de impossibilidade 
de ocupação do posto de trabalho por este meio, deverá proceder -se ao 
recrutamento de trabalhador com relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado ou sem relação jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida, conforme despacho de 11 de agosto de 2011.

8.1 — Não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em situação de mobilidade, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal deste órgão ou serviço idênticos ao posto 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

9 — Forma, local e prazo de Apresentação da Candidatura: As candi-
daturas deverão ser formalizadas mediante formulário tipo disponível no 
serviço de pessoal e em www.ambaal.pt, podendo ser entregue pessoal-
mente neste serviço, sito na Praceta Rainha D. Leonor n.º 1, 7800 -431 
Beja, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ou remetido por correio 
registado, com aviso de receção, expedido até ao 10.º dia útil a contar 
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

9.1 — Documentos Exigidos na Apresentação da Candidatura:
O requerimento de admissão a procedimento concursal deverá ser 

acompanhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:
a) Curriculum vitae atualizado, datado e assinado;
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia do Cartão de Contribuinte Fiscal;
d) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão;
e) Comprovativos da formação profissional.

9.2 — O não preenchimento ou preenchimento incorreto dos ele-
mentos relevantes do formulário tipo por parte dos candidatos é motivo 
de exclusão.

9.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

9.4 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

10 — Métodos de Seleção — Avaliação Curricular (AC) e Entrevista 
de Avaliação de Competências (EAC).

10.1 — A Avaliação Curricular (AC) — visa analisar a qualificação 
dos candidatos, designadamente a habilitação académica, percurso pro-
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fissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. Para tal 
serão considerados e ponderados os seguintes elementos de maior rele-
vância para o posto de trabalho a ocupar:

a) Habilitação académica, ou nível de qualificação certificado pelas 
entidades competentes;

b) A formação profissional, considerando -se as áreas de formação 
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função;

c) A experiência profissional com incidência sobre a execução de 
atividades inerentes ao posto de trabalho e grau de complexidade das 
mesmas;

d) A avaliação do desempenho relativa ao último período de três anos, 
em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou 
atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

10.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa obter, 
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 
profissionais diretamente relacionados com as competências conside-
radas essenciais para o exercício da função, por forma a permitir uma 
análise estruturada da experiência, qualificações e motivações profis-
sionais, através de descrições comportamentais ocorridas em situações 
reais e vivenciadas pelo candidato.

11 — Critérios de apreciação, ponderação e eliminação: Cada um dos 
métodos de avaliação será avaliado, respetivamente, de 0 a 20 valores. A 
ponderação, para valoração final, da Avaliação Curricular será de 55 % e 
da Entrevista de Avaliação de Competências será de 45 %. A valoração 
final dos métodos de seleção é expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através 
da média aritmética ponderada das classificações dos elementos a ava-
liar. Os parâmetros de avaliação e critérios de apreciação e ponderação 
constam da Ata n.º 1 do presente procedimento concursal. Cada um dos 
métodos de seleção é eliminatório pela ordem enunciada no artigo 18.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 e, é excluído do procedimento 
o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num 
dos métodos, não lhe sendo aplicado o método seguinte.

11.1 — Em situações de igualdade de valoração, entre candidatos, 
os critérios de preferência a adotar serão os previstos 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.

11.2 — São facultados aos candidatos, sempre que solicitadas, as atas 
do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação 
de cada um dos métodos de seleção, a grelha classificativa e o sistema 
de valoração do método.

12 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homolo-
gação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada no átrio 
da AMBAAL e disponibilizadas na página www.ambaal.pt.

13 — Composição e Identificação do Júri:
O Júri do procedimento concursal terá a seguinte composição:
Presidente: Luís Miguel da Cunha Lança Silva, Técnico Superior.
Vogais efetivos:
1.º Orlando Manuel Fonseca Pereira, Secretário Executivo, que subs-

tituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos.
2.º Pedro Luís Mendes Valadas dos Santos, Técnico Superior (CCDRA-

-Beja).

Vogais suplentes:
1.º Maria João Rosa Coelho Morais da Costa, técnica superior 

(CCDRA -Évora).
2.º Maria do Céu Vieira Guerreiro Maldonado, Técnica Superior.

13.1 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações.

14 — Quotas de Emprego: Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 29/01, de 03/02, o candidato com deficiência igual ou 
superior a 60 % terá preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Para tanto, os candi-
datos com deficiência deverão declarar no requerimento de admissão a 
concurso, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade 
e o tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do 
respetivo documento comprovativo. Devem ainda mencionar no pró-
prio requerimento todos os elementos necessários ao cumprimento no 
artigo 7.º do citado diploma.

15 — O período experimental terá a duração de 30 dias nos termos da 
alínea a), n.º 1, do artigo 77.º, da Lei n.º 59/2008, de 11/09.

16 — Posicionamento remuneratório: Nos termos do artigo 55.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o posicionamento remuneratório do 

trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria é 
objeto de negociação com a entidade pública (CIMBAL), não podendo 
no entanto propor uma posição remuneratória superior à 2.ª nos termos 
do artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010 de 31 de dezembro.

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

18 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, com as respe-
tivas alterações, adaptadas à administração Autárquica pelo 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; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011,de 06/04, Lei n.º 3 -B/2010, de 
28/04, Lei n.º 12 -A/2010 de 30/06 e Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12.

19 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 
06/04, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, na 
página eletrónica da AMBAAL a partir da data de publicação no Diário 
da República e num jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo 
máximo de três dias úteis, contados da mesma data.

26 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo, Jorge 
Pulido Valente.

305657562 

 Aviso (extrato) n.º 2663/2012
Para os devidos efeitos, torna -se público que a Assembleia Intermu-

nicipal da CIMBAL, sob proposta do Conselho Executivo, em reunião 
extraordinária de 21 de dezembro de 2010, no uso da competência 
prevista na alínea n) do artigo 13.º da Lei n.º 45/2008, de 27 de agosto, 
designou para o exercício de funções como Secretário Executivo Or-
lando Manuel Fonseca Pereira, ao abrigo do disposto no n.º 4 do ar-
tigo 19.º da Lei n.º 45/2008, de 27 de agosto e n.º 4 do artigo 9.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com efeitos a partir do dia 1 de abril 
de 2011, inclusive.

26 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo, Jorge 
Pulido Valente.

305659303 

 Aviso (extrato) n.º 2664/2012
Para os devidos efeitos, torna -se público que os trabalhadores Gonçalo 

Pedro Maria Gomes, Maria do Céu Vieira Guerreiro Maldonado, ambos 
com a categoria de Técnico Superior e Teresa de Fátima Gaiozinho 
Lobo, com a categoria de Coordenadora Técnica, do mapa de pessoal 
da Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, 
encontram -se desde 1 de abril de 2011, em regime de mobilidade in-
terna na categoria nos termos da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 269/2009, de 30 de 
setembro, pela Lei n.º 3 -B/2010 de 28 de abril e pela Lei n.º 55 -A/2010 
de 31 de dezembro.

26 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo, Jorge 
Pulido Valente.

305659596 

 Aviso (extrato) n.º 2665/2012
Para os devidos efeitos, torna -se público que conforme deliberação 

do Conselho Executivo de 12 de setembro de 2011, foi celebrado um 
acordo de cedência por interesse público, nos termos do artigo 58.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, entre a EDIA — Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A., a CIMBAL e 
Luís Miguel da Cunha Lança Silva para desempenhar as funções de 
coordenação e monitorização das atividades desenvolvidas pela equipa 
da Estrutura de Apoio Técnico, com início no dia 15 de novembro de 
2011 conforme estabelece a cláusula sétima do referido acordo.

26 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo, Jorge 
Pulido Valente.

305659685 

 MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Aviso n.º 2666/2012
Para os devidos efeitos se torna público, que, por meu despacho 

datado de 09 de dezembro de 2011, foi autorizada a Licença sem Re-
muneração de longa duração, por onze meses, ao Assistente Operacional 




