
Diário da República, 2.ª série — N.º 206 — 24 de outubro de 2012  35061

13 — 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.

14 — De acordo com o n.º 1 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, os candidatos excluídos serão notificados por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3, do artigo 30.º, para 
a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

15 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas nas 
alíneas do 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 publicitação dos resultados obtidos em cada método de sele-
ção intercalar será efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações Município de Estarreja 
e publicitada na página eletrónica (www.cm -estarreja.pt).

17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação, será publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada 
no Edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica. 
Os candidatos serão notificados através da forma prevista no n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril.

18 — Falsas declarações: As falsas declarações prestadas pelos can-
didatos serão punidas nos termos da lei. Assiste ao Júri a faculdade de 
exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a situação que 
descreve no seu curriculum, a apresentação de documentos comprova-
tivos das suas declarações.

19 — Composição do júri:
Presidente: Ana Sofia de Noronha Freire, Chefe de Divisão de Educa-

ção e Coesão Social; Vogais efetivos: Paula Mónica da Silva Costa e Maria 
da Glória Tavares Rodrigues Matos de Almeida, Técnicas Superiores

Vogais suplentes: Daniel Henrique Vaz Figueiredo e Isabel Cristina 
da Silva Lopes Tavares Mendes, Assistentes Técnicos

20 — Acesso às atas: 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, as atas do Júri, onde constam os 
parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos 
de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final 
do método, são facultadas aos candidatos quando solicitadas.

21 — Nos termos do disposto no 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 06 de abril, 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 do Município de Estarreja 
(www. cm -estarreja.pt), por extrato, a partir da data de publicação no 
Diário da República; Num jornal de expansão nacional, “O Público”, por 
extrato, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data de publicação 
no Diário da República.

8 de outubro de 2012. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Rosa 
Maria Lopes Bandeira Simão Correia.

306441958 

 MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

Edital n.º 929/2012

Alteração de Regulamento Municipal
Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, Presidente da Câmara Municipal 

de Ferreira do Zêzere, torna público que a Assembleia Municipal de 
Ferreira do Zêzere na sua sessão ordinária de 28 de setembro de 2012, 
no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do 
artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, aprovou, sob proposta da Câmara 
Municipal tomada na reunião ordinária de 13 de setembro de 2012, a 
alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo 
aos Alunos do Ensino Superior, a qual produzirá efeitos no dia ime-
diato ao da publicação deste edital na 2.ª série do Diário da República.

Mais se torna público que, as alterações referidas poderão ser consul-
tadas na página oficial deste Município em www.cm -ferreiradozezere.pt.

Para constar e inteiro conhecimento de todos se publica o presente 
edital, que vai ser afixado nos lugares do costume e na página da Internet 
do Município.

17 de outubro de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Jacinto Lopes.
306462353 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 14197/2012
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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, aplicável por força do n.º 11 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, conjugada com o n.º 2 do artigo 73.º do Regime do Con-
trato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, e em conformidade com as deliberações tomadas 
pelo respetivo júri de acompanhamento e avaliação do período ex-
perimental na ata n.º 32/2012 -DIRH, de 08 de outubro, homologada 
por meu despacho de 08 de outubro de 2012, torna -se público que a 
lista unitária de classificação e ordenação final respeitante ao período 
experimental do contrato de trabalho celebrado entre o Município de 
Leiria e a técnica superior Solange Margarida Lourenço Caçador com 
efeitos ao dia 05 de março de 2012, foi na presente data notificada à 
trabalhadora, afixada junto dos serviços da Divisão de Recursos Huma-
nos da Câmara Municipal de Leiria e publicitada na página eletrónica 
do Município, tendo a trabalhadora concluído com sucesso o respetivo 
período experimental.

9 de outubro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul 
Castro.

306446437 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 14198/2012
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos, faz público que:
Por deliberação da Câmara Municipal, de 25/09/2012, conforme 

previsto nos artigos 4.º e 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3/09, que 
aqui se transcreve, por extrato:” deliberou, por unanimidade, autorizar 
a abertura dos procedimentos concursais comuns para constituição de 
relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado com 
preenchimento de postos de trabalho de três técnicos superiores para a 
Direção Municipal de Administração do Território, um assistente téc-
nico e um assistente operacional (área de teatro) para o Departamento 
de Cultura” e ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 50.º, da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o artigo 4.º e 19.º, 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações decor-
rentes da Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, o n.º 8 do artigo 43.º 
da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro e o n.º 2 do artigo 10.º da 
Lei n.º 12 -A/2010 de 30 de junho, e ainda continuando a verificar -se 
a não existência de reservas de recrutamento que permita satisfazer as 
características dos postos de trabalho a ocupar, uma vez que a mesma 
se encontra dispensada até à publicitação da primeira ação destinada a 
constituição de reservas de recrutamento, encontram -se abertos proce-
dimentos concursais comuns para contratação por tempo indeterminado, 
com vista ao preenchimento dos seguintes postos de trabalho:

Concurso A: 3 Técnicos Superiores (área de Ciências Sociais);
Concurso B: 1 Assistente Técnico (Direção de Cena/Coordenador(a) 

de Frente de Casa/Área de Luz);
Concurso C: 1 Assistente Operacional (Frente de Casa/Apoio a Di-

reção de Cena/Apoio de Luz).

1 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 4, do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e artigo 9.º da Lei n.º 12 -A/2010, de 
30 de junho, alterado pelo artigo 37.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro, o recrutamento circunscrevem -se apenas a trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.

Local de trabalho: As funções serão exercidas na área do município 
de Matosinhos.

Caracterização do posto de trabalho, em conformidade com o esta-
belecido no mapa de pessoal aprovado:

Concurso A — Divisão de Análise Urbanística — Funções consultivas, 
de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos 
e processos de natureza técnica que fundamentam e preparam a decisão, 
dentro da tramitação do procedimento administrativo inerente à área.

Concurso B e C — Gabinete Constantino Nery — Direção de Cena, 
de Palco, Produção, Apoio de Som, Vídeo, Luz, Audiovisual, Frentes 
de Sala com apoio aos utentes dos espaços e ainda Camareiras que 
apoiam os artistas.




