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2 — A entrega referida no número anterior poderá ser efetuada me-
diante:

a) Deslocação aos serviços, sendo o cartão imediatamente devolvido 
ao detentor;

b) Envio em correio eletrónico dos correspondentes dados.

3 — Os dados e informações contidos no cartão SCD ficarão proprie-
dade do Município de Albufeira, para todos os efeitos legais.

4 — O explorador encontra -se desonerado do previsto nos números 
anteriores, durante os períodos em que o estabelecimento se encontra 
encerrado, devendo comunicar essa circunstância ao Município de Al-
bufeira, com uma antecedência mínima de 8 dias.

5 — As disposições do presente artigo vigorarão até à entrada em 
funcionamento da plataforma eletrónica.

SECÇÃO II

Regras atinentes ao Balcão do Empreendedor

Artigo 48.º
Comunicação prévia

Até à operacionalização do Balcão do Empreendedor a fixação ou 
alteração de horários de funcionamento será precedida de pedido dirigido 
à Câmara Municipal de Albufeira, mediante preenchimento de formulário 
próprio disponível nos serviços da Câmara Municipal de Albufeira e 
acedível no respetivo site (www.cm -albufeira.pt).

PARTE VII
Disposições finais

Artigo 49.º
Regime supletivo

Em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente regula-
mento aplicar -se -á a legislação em vigor sobre a matéria, nomeadamente 
o disposto no Decreto  -Lei n.º 48/96, na redação em vigor.

Artigo 50.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia imediatamente subse-
quente à respetiva publicação no Diário da República.

ANEXO 1 

  

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 

ESTABELECIMENTO___________________________________________________

ATIVIDADE COMERCIAL ______________________________________________ 

GRUPO EM QUE SE INSERE ____________________________________________ 

Abertura ____________ horas 

Encerramento____________ horas 

Encerramento semanal ___________________ 

Interrupção temporária das _____________ às _______________ horas 

Albufeira, _____ de _____________________ de 20___ 

O titular do Estabelecimento 

__________________________

 206819418 

 MUNICÍPIO DE ANSIÃO

Aviso n.º 3914/2013
Para os devidos efeitos torna -se público por despacho do Presidente da 

Câmara, de 28 de fevereiro de 2013, foram nomeados para os lugares de 
Técnico de Informática de grau 1 (nível 1) os estagiários João Emanuel 
Castanheira Martins e Júlio César Gomes de Barros, com a classificação 
de 15 valores e 15 valores, respetivamente.

A presente nomeação produz efeitos no dia seguinte à sua publicação 
no Diário da República.

O presente processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal 
Contas.

1 de março de 2013. — O Presidente da Câmara, Rui Alexandre 
Novo e Rocha, Dr.

306817774 

 MUNICÍPIO DE ARMAMAR

Aviso n.º 3915/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que no seguimento do meu 

despacho de 12 de setembro de 2012 e no uso das competências que me 
são conferidas pela alínea a) do n.º 2.º do artigo 38.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2011, de 
11 de janeiro, foi autorizado o gozo de licença sem remuneração, pelo 
período de três meses, a partir do dia 28 de Dezembro do corrente, nos 
termos dos artigos 234.º e 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
ao assistente operacional Sérgio Fernandes Pereira.

29 de novembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Hernâni Pinto da Fonseca e Almeida.

306570326 

 Aviso n.º 3916/2013

Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado

Dois assistentes operacionais (cantoneiro)
Em cumprimento do disposto no n.º 6.º do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009 e ulteriores alterações, torna -se pública a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no âmbito do procedimento 
concursal (publicitado no Diário da República 2.ª série, n.º 167, 29 de 
agosto de 2012, pelo aviso n.º 11541/2012), para o preenchimento de 
dois postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional, 
homologada pelo presidente da câmara municipal de Armamar em 26 
de fevereiro de 2013, com a seguinte ordenação:

1) Rúben Filipe Jesus Pinto com 14,35 valores;
2) Joaquim José Conceição Teles com 14,10 valores;
3) José António Teixeira Lalim com 13,90 valores;
4) Vítor Manuel Teixeira Morais com 13,80 valores.
6 de março de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de Arma-

mar, Hernâni Pinto da Fonseca e Almeida.
306812216 

 MUNICÍPIO DE BARRANCOS

Aviso n.º 3917/2013

Procedimento Concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público por tempo determinado na carreira e ca-
tegoria de assistente operacional, para preenchimento de 5 postos 
de trabalho (nadador salvador), do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Barrancos.

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º e nos termos do artigo 50.º, 
ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, e ao abrigo do disposto na alínea a) do 
n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/1, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/4, torna -se público, que de acordo com 
a deliberação da Câmara Municipal de 23 de janeiro 2013 e da Assembleia 
Municipal de 18 de fevereiro de 2013, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis, o procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado — contrato a termo resolutivo 
certo — pelo período de quatro meses, ao abrigo da alínea h), do artigo 93.º 
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da Lei n.º 59/2008, de 11/9, para ocupação de cinco postos de trabalho cons-
tantes do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, na categoria de Assistente 
Operacional (Nadador -Salvador), da carreira de Assistente Operacional, nos 
termos e condições abaixo descritas:

1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 43.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, 
a descrição do conteúdo funcional não pode, em caso algum, e sem 
prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 271.º da Constituição, constituir 
fundamento para o não cumprimento do dever de obediência e não 
prejudica a atribuição ao trabalhador de funções, não expressamente 
mencionadas, que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as 
quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que 
não impliquem desvalorização profissional.

2 — Local de Trabalho — Complexo Municipal de Piscinas.
3 — Caracterização dos postos de trabalho: Para além das compe-

tências previstas no estatuto, o Nadador Salvador assegura as tarefas 
de limpeza dos tanques e das áreas envolventes, procedendo também 
ao controlo da qualidade da água.

4 — Posicionamento remuneratório — será efetuado de acordo com 
as regras constantes do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, conjugado com 
o artigo 19.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28/4, e com o artigo 26.º da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31/12, aplicável por força do n.º 1 do artigo 20.º da 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30/12, e n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 66 -B/2012, 
de 31/12.

5 — Legislação aplicável — o presente procedimento reger -se -á 
pelas disposições contidas na Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, e respetivas 
alterações; Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3/9; Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008, de 31/7; Lei n.º 59/2008, de 11/9; Decreto -Lei n.º 6/96, de 
31/1; Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3/2; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/1, 
com a redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6/4; a Lei n.º 12 -A/2010, de 30/6; Lei n.º 55 -A/2011, de 31/12; Lei 
n.º 66/2012, de 31/12; Lei n.º 66 -B/2012, de 31/12, e Código do Pro-
cedimento Administrativo.

6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Requisitos gerais — os referidos no artigo 8.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27/2:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 

Constituição, lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
f) Estar habilitado com o curso de nadador -salvador, certificado pelo 

ISN.

6.2 — Requisitos especiais — 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 27/2, 
o recrutamento inicia -se de entre trabalhadores que:

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

b) Se encontrem colocados em situação de mobilidade especial.

6.3 — No caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho 
por aplicação do disposto no n.º anterior, procede -se ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo determinado 
ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previa-
mente estabelecida.

6.4 — 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 da Câmara Municipal de Barrancos idênticos aos postos 
de trabalho, para cuja ocupação se publicita o procedimento.

7 — Habilitações literárias e formação — escolaridade obrigatória 
conforme alínea a) n.º 1 do artigo 44.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, 
correspondente ao grau de complexidade funcional da categoria/carreira 
do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento é publicitado 
e curso de formação de Nadador -Salvador.

8 — Após consulta à Direção -Geral da Administração e do Emprego 
Público através da página eletrónica esta informa que a consulta por 
escrito à ECCRC está temporariamente dispensada até à publicitação do 
primeiro procedimento concursal para constituição de reservas.

9 — Prazo e Forma para apresentação das candidaturas:
9.1 — O prazo para apresentação das candidaturas são de 10 dias úteis 

a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
nos termos do artigo 26.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/1, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/4.

9.2 — Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser 
formalizadas, até ao termo do prazo fixado no n.º 1, mediante pre-
enchimento de requerimento tipo, disponível na Secção de Recursos 

Humanos e na página eletrónica da Câmara Municipal de Barrancos 
(www.cm -barrancos.pt), dirigido ao senhor Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Barrancos, entregue pessoalmente ou remetido por correio 
em carta registada, com aviso de receção, para a Câmara Municipal de 
Barrancos, Praça do Município, n.º 2, 7230 -030 Barrancos.

Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 

categoria e atividades caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar e 
a referência do aviso a que se candidata, com indicação do n.º e data do 
Diário da República em que se encontra publicado o aviso;

b) Identificação do candidato: nome, data de nascimento, sexo, nacio-
nalidade, número de identificação fiscal, endereço postal e eletrónico, 
caso exista;

c) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos no 
artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, e constantes no ponto 6.1;

d) Identificação da relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida, quando exista, bem como da carreira e categoria de que 
seja titular, da atividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce 
funções;

e) Situação relativa às habilitações literárias e formação profissional 
exigidas;

f) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os factos 
constantes da candidatura.

9.3 — Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de 
exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão do cidadão;
b) Fotocópia do n.º de identificação fiscal;
c) Fotocópia do Certificado de habilitações literárias;
d) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
e) Fotocópia dos documentos comprovativos das formações e da 

experiência profissional declarados no curriculum.

10 — Métodos de Seleção — os métodos de seleção a utilizar são: 
Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de Avaliação de Competências 
(EAC).

AC = Avaliação Curricular — (40 %) — visa avaliar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica, ou profissional, no 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas, e a avaliação de desempenho 
obtida. Para tal, serão considerados e ponderados os elementos de maior 
relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes: 
Habilitações académicas ou curso equiparado, formação profissional, 
experiência profissional e avaliação do desempenho.

Este fator será valorado na escala de 0 a 20 valores seguindo a apli-
cação da fórmula e o seguinte critério:

AC = HA × 30 % + FP × 30 % + EP × 40 %

Se o candidato já executou atribuição, competência ou atividade 
idêntica às do posto de trabalho a ocupar:

AC = HA × 25 % + FP × 25 % + EP × 40 % + AD × 10 %

em que:
AC = Avaliação Curricular;
HA = Habilitações Académicas;
FP = Formação Profissional;
EP = Experiência Profissional, nas atividades inerentes ao posto de 

trabalho a que se candidate;
AD = Avaliação de Desempenho nos termos da legislação aplicável.
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências: (60 %) — Visa 

obter através de uma seleção interpessoal, informações sobre compor-
tamentos profissionais diretamente relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da função.

Classificação Final — A Classificação Final será obtida numa escala 
de 0 a 20 valores através da seguinte fórmula:

CF = 0,4 AC + 0,6 EAC

sendo que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências

11 — Em caso de igualdade de valoração entre os candidatos, os cri-
térios de referência a adotar são os previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6/4.

11.1 — São excluídos os candidatos que não compareçam a qualquer 
um dos métodos de seleção, bem como os que obtenham uma valora-
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ção inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo 
aplicado o método de avaliação seguinte.

11.2 — Excecionalmente, designadamente, quando o número de can-
didatos seja de tal modo elevado (igual ou superior a 100), tornando -se 
impraticável a utilização dos métodos de seleção acima referidos (ava-
liação curricular e entrevista de avaliação de competências), a entidade 
empregadora limitar -se -á a utilizar como único método de seleção obri-
gatório a avaliação curricular.

12 — Composição do Júri:
Presidente — Jacinto Domingos Mendes Saramago, Chefe de Divisão 

da UASC.
Vogais efetivos: Domingas Fernandes Segão, técnica superior da 

UASC, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e 
Diogo José Hermenegildo Agulhas, assistente operacional da UASC.

Vogais suplentes: Elsa de Fátima Constante Lopes Rodrigues, téc-
nica superior da UASC, e Domingos Veríssimo Rodrigues, assistente 
operacional da UASC.

13 — Notificação dos candidatos admitidos e excluídos — de acordo 
com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/4, os 
candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas 
nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 2 do referido artigo 30.º para realização 
da audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação 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 no n.º 3 do 
artigo 30.º da referida Portaria.

14 — Publicitação da lista unitária de ordenação final dos candida-
tos — a lista, após homologação, será publicada na 2.ª série do Diário da 
República, afixada em local visível e público no Edifício dos Paços do 
Concelho e disponibilizada no site da Câmara Municipal de Barrancos 
(www.cm -barrancos.pt).

15 — Candidatos portadores de deficiência: Nos termos do n.º 3 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3/2, o candidato com deficiência 
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
qualquer outra preferência legal.

Os candidatos com deficiência 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 
no processo de seleção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do diploma 
supramencionado.

16 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6/4, o procedimento concursal e publicitado, na 2.ª série do Diário da 
República, na bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt), na página 
eletrónica do Município e em jornal de expansão nacional.

17 — 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.

22 de fevereiro de 2013. — O Presidente, Dr. António Pica Tereno.
306807227 

 Aviso n.º 3918/2013

Procedimento concursal comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado, de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecido.
1 — Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/4, 
conjugado com os artigo 6.º, 7.º e 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, 
na sua redação atual, torna -se público que, que por despacho do Presi-
dente da Câmara de 25 de fevereiro 2013, precedido de aprovação pela 
deliberação n.º 012/CM/2013, de 23/01, se encontra aberto pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso na 
2.ª série do Diário da República, procedimento concursal comum para 
preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico 
Superior, conforme consta do Mapa de Pessoal de 2013 desta Câmara 
Municipal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22/1, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/4, declara -se não estarem constituídas reservas 
de recrutamento, no próprio organismo e não ter sido efetuada consulta 

prévia à Entidade Centralizadora para Constituição de Reservas de 
Recrutamento (ECCRC), por esta ter sido considerada temporariamente 
dispensada, conforme informação constante do site da Direção -Geral 
da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

3 — Caracterização do posto de trabalho: Um técnico superior, da 
categoria/carreira de Técnico Superior (área de Ciências Politicas e 
Administrativas), para desempenhar as funções previstas no anexo à 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, bem como a execução de tarefas 
inerentes ao funcionamento da Secção de Recursos Humanos e Admi-
nistração Geral e demais procedimentos e tarefas que forem determi-
nados por lei, regulamentos, deliberação ou despacho do Presidente ou 
Vereador da tutela.

4 — Validade do concurso: O procedimento concursal é válido para 
o preenchimento do posto de trabalho em referência e caduca com a 
sua ocupação.

5 — Local de trabalho: Edifício sede da Câmara Municipal de Bar-
rancos.

6 — Horário de trabalho: O horário semanal do trabalhador é de 35 
horas semanais, de segunda a sexta -feira, praticado pelos trabalhadores 
da Câmara Municipal.

7 — Remuneração: Será objeto de negociação entre o trabalhador e 
a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no artigo 55.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27/2, tendo em consideração os condicionalismos 
previstos no artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31/12.

8 — Requisitos de admissão:
8.1 — Requisitos gerais — os referidos no artigo 8.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27/2:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 

Constituição, lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Habilitações literárias e formação: O constante na alínea c), 
do n.º 1 do artigo 44.º conjugado com o artigo 51.º e, mapa anexo à 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, exigindo -se licenciatura em Ciências So-
ciais — Ciências Politica e Administrativa.

8.3 — 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 da Câmara Municipal de Barrancos idênticos aos postos 
de trabalho, para cuja ocupação se publicita o procedimento.

8.4 — O procedimento destina -se apenas a trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida.

9 — Forma e prazo de apresentação de candidatura:
9.1 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser forma-

lizadas, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente 
aviso no DR, mediante preenchimento de formulário tipo, de utilização 
obrigatória, disponível na Secção de Recursos Humanos e Administração 
Geral e na página eletrónica da Câmara Municipal — www.cm -barrancos.pt, 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Barrancos, entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio registado com aviso de receção, para 
o endereço postal da Câmara Municipal de Barrancos, Praça do Municí-
pio, n.º 2, 7230 -030 Barrancos, até à data limite fixada na publicitação;

9.2 — Do requerimento (formulário tipo) deverão constar os se-
guintes elementos: Fotocópia legível do certificado de habilitações 
literárias/profissionais; Fotocópia do Bilhete de Identidade, do Cartão 
de Identificação Fiscal ou do Cartão de Cidadão; Curriculum Vitae, 
atualizado, datado e assinado.

Dos factos declarados no C.V. que considere relevantes para avaliação 
do seu mérito, deverá anexar os devidos comprovativos, sob pena de 
não serem considerados pelo Júri.

9.2.1 — Os candidatos devem entregar também: Declaração emi-
tida pelo órgão ou serviço a que o candidato pertence, devidamente 
atualizada, da qual conste a modalidade da relação jurídica de emprego 
público que o mesmo detém, com indicação da carreira, categoria e da 
área de atividade, de que seja titular, com tempo de serviço respetivo 
para ambas, e remuneração base auferida.

Documento comprovativo da avaliação do desempenho relativo ao 
último período, não superior a 3 anos em que o candidato cumpriu ou 
executou atribuição, competência ou atividade idêntica à publicitada, 
se aplicável.

9.2.2 — Os candidatos que exerçam funções no Município de Bar-
rancos, estão dispensados da apresentação do documento indicado nos 
pontos 9.2 e 9.2.1, desde que os mesmos constem do respetivo processo 
individual.




