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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 4604/2013

Regulamento do Cartão Jovem Municipal
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 o Regulamento do Cartão Jovem Municipal, 
publicado em Projeto, no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 
04.07.2012, após o decurso do prazo para apreciação pública nos termos 
do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, foi aprovado 
por unanimidade, de forma definitiva, em reunião ordinária da Câmara 
Municipal realizada em 07 de fevereiro de 2013, e em sessão ordinária 
da Assembleia Municipal realizada em 28 de fevereiro de 2013, com a 
alteração que a seguir se transcreve.

15 de março de 2013. — O Presidente da Câmara, Eng. José Alberto 
Candeias Guerreiro.

Regulamento do Cartão Jovem Municipal

Artigo 6.º
Benefícios

1 — Os titulares do CJM usufruem das isenções e reduções previstas 
no Artigo 13.º do Regulamento Municipal de Taxas, Preços e Outras 
Receitas do Município de Odemira.

2 — Dos benefícios previstos nas alíneas a) b) e c) do ponto n.º 26, 
do Artigo 13.º, do Regulamento Municipal de Taxas, Preços e Outras 
Receitas do Município de Odemira só poderão usufruir os jovens maiores 
de 18 anos de idade.

3 — Os benefícios previstos nas alíneas b) e c) do número anterior 
não se aplicam à modalidade de venda por hasta pública.

4 — Os benefícios constantes deste Regulamento não são acumuláveis 
com os benefícios do Cartão Social Municipal.
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 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 4605/2013

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

por tempo determinado — 1 Técnico Superior — Português e Francês
1 — Para efeitos do disposto no artigo 50.º e nos artigos 6.º e 7.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e em cumprimento do disposto 
no artigo 19.º, da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por delibera-
ção de Câmara Municipal de 10 de dezembro de 2012 e por despacho 
do Presidente da Câmara Municipal, de 13 de dezembro de 2012, que 
autorizou o recrutamento excecional de trabalhadores nos termos e 
para os efeitos do artigo 10.º da Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de junho, 
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 determinado, de um Técnico Superior, 
com vista ao preenchimento do posto de trabalho correspondente à 
carreira e categoria de:

1.1 — Técnico Superior — Português e Francês — 1 posto de trabalho.
2 — Validade do procedimento concursal: o procedimento é válido 

para o posto de trabalho indicado e para os efeitos do disposto no n.º 2 
do artigo 40.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.

3 — Requisitos de admissão: podem candidatar -se indivíduos detento-
res de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, que 
não pretendam conservar essa qualidade incluindo pessoal em sistema 
de mobilidade especial, que não se encontrem na situação prevista no 
ponto 4, que cumulativamente até ao termo do prazo para apresentação 
das candidaturas satisfaçam os requisitos gerais e especiais, estipulados 
respetivamente no artigo 8.º e alínea b) do n.º 1 do artigo 44.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a seguir referidos:

3.1 — Requisitos gerais:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, 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 daqueles 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: Habilitações literárias exigidas: licen-
ciatura em Português e Francês, conforme caracterização no mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Ponte de Lima, sem possibilidade 
de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 
profissional.

4 — Não podem ser admitidos candidatos cumulativamente inte-
grados na carreira, titulares de categoria e que executem a atividade 
caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o 
procedimento, e que não se encontrando em mobilidade geral, exerçam 
funções no próprio órgão ou serviço.

5 — Conteúdo funcional do posto de trabalho: Técnico Superior 
Português e Francês — o descrito no anexo da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, e conforme a caracterização especifica cons-
tante do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 
onde exerce, com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que 
com enquadramento superior qualificado, funções consultivas, de 
estudo, planeamento, programação, avaliação e de aplicação de 
métodos e processos de natureza técnica e ou cientifica inerentes à 
respetiva área de especialização e formação académica, que visam 
fundamentar e preparar a decisão; elabora, autonomamente ou em 
grupo, pareceres e projetos com diversos graus de complexidade 
e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas 
áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos 
e serviços.

6 — As candidaturas devem ser formalizadas em impresso pró-
prio, de utilização obrigatória, disponível no Gabinete de Atendi-
mento ao Munícipe e na página eletrónica desta autarquia, endereço 
www.cm -pontedelima.pt e ser entregue presencialmente ou remetido 
por correio registado com aviso de receção, até ao prazo indiciado, 
para Câmara Municipal de Ponte de Lima, Praça da República, 
4990 -062 Ponte de Lima.

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
O requerimento de admissão deve ser acompanhado, sob pena de 

exclusão, de:
a) Documento comprovativo das habilitações literárias, mediante 

fotocópia simples e legível do certificado autêntico ou autenticado, 
donde conste a média final do curso;

b) Fotocópia bilhete de identidade válido ou do cartão de cidadão;
c) Fotocópia do documento comprovativo da relação jurídica 

de emprego público, descrição das funções efetivamente exer-
cidas;

d) Curriculum vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente assi-
nado, onde conste designadamente as ações de formação, congressos ou 
afins, estágios e experiência profissional, devidamente comprovados por 
fotocópias simples e legíveis de documentos autênticos ou autenticados, 
sob pena dos mesmos não serem considerados.

7 — Os métodos de seleção serão os estipulados na Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro alterada pela 
Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, com as alterações produzidas pelo 
artigo 33.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e serão aplicados 
da seguinte forma:

A) Avaliação Curricular (AC) — com uma ponderação de 40 %, 
visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habi-
litação académica ou profissional, percurso profissional, relevância 
da experiência adquirida e da formação realizada e tipo de funções 
exercidas. 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 (HA);
Formação profissional (FP);
Experiência Profissional (EP);
Avaliação de Desempenho (AD).

Este método será valorado na escala de 0 a 20 valores seguindo a 
aplicação da fórmula e o seguinte critério, se o trabalhador já desem-
penhou estas funções:

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

sendo:
HAB = Habilitação Académica — onde se pondera a titularidade de 

grau académico ou nível de qualificação certificado pelas entidades 
competentes;




