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de Divisão de Finanças e Património e Maria Adelaide Alves Silva, 
Técnica Superior.

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

10 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, 
serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

11 — A publicitação dos resultados obtidos no método de seleção 
é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público das instalações da Câmara Municipal de S. 
João da Madeira e disponibilizada na sua página eletrónica (www.
cm -sjm.pt).

12 — Os candidatos são convocados para a realização do método 
de seleção através do envio de e -mail com recibo de entrega. De 
acordo com o preceituado no n.º 1 do mesmo artigo 30.º, os candida-
tos excluídos serão notificados, preferencialmente, através do envio 
de e -mail com recibo de entrega, para a realização da audiência dos 
interessados.

13 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afi-
xada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal 
de S. João da Madeira e disponibilizada na sua página eletrónica sendo 
ainda publicado um aviso no 2.º serie do Diário da República com 
informação sobre a sua publicação nos termos do disposto no n.º 6 
artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009,com a a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011.

14 — Formalização das candidaturas: Deverão ser obrigatoria-
mente formalizadas (sob pena de exclusão) mediante formulário 
dirigido ao Presidente desta Câmara Municipal — formulário tipo 
disponível no site desta Câmara Municipal — devidamente datado 
e assinado, podendo ser entregues pessoalmente no Gabinete de 
Acolhimento do Munícipe, sito no Piso 0 do Edifício da Câmara 
Municipal, durante as horas normais de expediente, ou remetido 
pelo correio, sob registo e com aviso de receção, para a Avenida 
da Liberdade, 3701 -956 S. João da Madeira, até ao termo do prazo 
fixado. A apresentação de candidaturas deverá ser em suporte de 
papel e deverá explicitar os seguintes elementos:

Nome, estado civil, residência, código postal, telefone, número, data 
e validade do bilhete de identidade ou do cartão do cidadão;

O formulário deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, dos 
seguintes elementos:

Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
Curriculum vitae, acompanhado dos documentos comprovativos da 

formação e experiência profissional;
Declaração do serviço onde se encontra a exercer funções públicas, 

com identificação do tipo de vínculo, da carreira e categoria, cara-
terização do posto de trabalho que ocupa com descrição das funções 
exercidas e avaliação de desempenho obtida nos últimos três anos. 
Os trabalhadores desta autarquia estão dispensados da apresentação 
desta declaração.

14.1 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos do-
cumentos comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas 
a), b), c), d) e e) do n.º 3 do presente aviso, desde que declarem, 
sob compromisso de honra, no próprio requerimento, e em alíneas 
separadas, a situação precisa em que se encontram relativamente a 
cada uma delas;

14.2 — O disposto no n.º anterior não impede que seja exigida 
aos candidatos, no caso de dúvida sobre a situação que descre-
veram, a apresentação dos documentos comprovativos das suas 
declarações.

14.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a 
sua exclusão, independentemente do procedimento criminal, nos termos 
da lei penal.

15 — De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º 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. Deverão os candidatos declarar no 
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo 
grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comuni-
cação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos do 
diploma supra mencionado.

19 de abril de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. M. Castro Al-
meida.

306014682 

 Aviso n.º 6102/2012
Para os devidos efeitos, torna -se público que, de acordo com o 

disposto no artigo 44.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro 
(Orçamento do Estado para 2012), por meu despacho datado de cinco 
de março de dois mil e doze, autorizei a prorrogação das situações de 
mobilidade interna intercarreiras na categoria de Técnico Superior, 
das trabalhadoras deste Município — Márcia Cristina Alves Martins 
Manteigas e Sandra Marina Sousa Ribeiro, até trinta e um de dezembro 
de dois mil e doze.

5 de abril de 2012. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Maria Isabel 
Fernandes da Silva Soares.

305977164 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Declaração de retificação n.º 583/2012
Fernando Jorge Loureiro de Roboredo Seara, presidente da Câmara 

Municipal de Sintra, ao abrigo da sua competência constante da alínea v) 
do n.º 1 do artigo 68.º e para os efeitos do estatuído no n.º 1 do artigo 91.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, torna público que pela presente 
se retifica o edital n.º 446/2011 de 17 de outubro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 246, de 26 de dezembro de 2011 como edital 
n.º 1280/2011, referente à aprovação da classificação como monumento 
de interesse municipal do Edifício dos Paços do Concelho, sito no Largo 
de Virgílio Horta, freguesia de Santa Maria e São Miguel, propriedade 
do município de Sintra, registado na 2.ª Conservatória do Registo Predial 
de Sintra sob o n.º 02930/981002.

Assim, onde se lê «foi aprovada a classificação, como de interesse 
municipal, do Edifício dos Paços do Concelho» deve ler -se «foi aprovada 
a classificação, como Monumento de Interesse Municipal (MIM), do 
Edifício dos Paços do Concelho».

As presentes correções materiais reportam os seus efeitos à data de 
publicação ou publicitação do edital ora retificados.

A presente declaração de retificação encontra -se, sem prejuízo 
da sua publicação no Diário da República, 2.ª série, e da demais 
publicitação legalmente prevista, disponível ao público no Gabinete 
de Apoio ao Munícipe e Controlo de Processos, suas delegações 
e na página da Câmara Municipal de Sintra na Internet em www.
cm -sintra.pt.

16 de abril de 2012. — O Presidente da Câmara, Fernando Jorge 
Loureiro de Roboredo Seara.

305984235 

 Declaração de retificação n.º 584/2012
Fernando Jorge Loureiro de Roboredo Seara, presidente da Câ-

mara Municipal de Sintra, ao abrigo da sua competência constante 
da alínea v) do n.º 1 do artigo 68.º e para os efeitos do estatuído no 
n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, torna 
público que pelo presente se retifica o edital n.º 512/2011, de 15 de 
dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 24, de 2 de 
fevereiro de 2011 como edital n.º 135/2012, referente à aprovação da 
classificação como monumento de interesse municipal do Complexo 
Arqueologia Industrial, designado «Buracas», de Armês, freguesia da 
Terrugem, concelho de Sintra.

Assim, onde se lê «foi aprovada a classificação, como de interesse mu-
nicipal, do complexo de Arqueologia Industrial, designado por ‘Buracas’ 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 6101/2012
Para os devidos efeitos, torna -se público que, de acordo com o disposto 

no artigo 44.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do 
Estado para 2012), por meu despacho datado de cinco de abril de dois 
mil e doze, autorizei a prorrogação da situação de mobilidade interna 
intercarreiras na categoria de Coordenador Técnico, da trabalhadora 
deste Município — Dina Luísa da Silva Santos Bárbara, até trinta e um 
de dezembro de dois mil e doze.

5 de abril de 2012. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Maria Isabel 
Fernandes da Silva Soares.

305977123 




