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10 — A não apresentação dos documentos exigidos determina a ex-
clusão do candidato.

11 — O júri poderá a todo o tempo exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações efetuadas 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento, sendo as falsas declarações punidas por lei.

12 — Serão utilizados os seguintes métodos de seleção: atenta a urgên-
cia do presente procedimento concursal, em face da necessidade de pre-
encher o posto de trabalho a ocupar, de forma a assegurar a realização das 
tarefas que lhe são inerentes, no uso da faculdade conferida pelo n.º 4 do 
artigo 53.º da LVCR e n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 - A/2009, de 22 
de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 145 -A/2011, de 6 
de abril é utilizado como único método de seleção obrigatório a Prova de 
Conhecimentos (PC), sendo para candidatos que já tenham uma relação ju-
rídica de emprego público a Avaliação Curricular (AC), nos termos da lei.

12.1 — A Prova de Conhecimentos será prática, decorrerá num espaço 
público, com a duração de cerca de 30 minutos e consistirá na execução 
das seguintes tarefas:

Limpeza de uma sarjeta
Varredura de uma rua
Despejo e recolocação de contentores
Extirpação de ervas.

12.2 — Na avaliação atender -se -á aos parâmetros de avaliação, a 
saber perceção e compreensão da tarefa a realizar, qualidade da re-
alização, celeridade na execução e grau de conhecimentos técnicos 
demonstrados.

12.3 — A Prova de Conhecimentos (PC) será pontuada de 0 a 20 valo-
res, considerando -se a valoração até às centésimas, sendo a classificação 
final (CF) resultante da seguinte fórmula: CF = PC.

12.4 — A Avaliação Curricular, para os candidatos abrangidos pelo 
disposto no n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
considerará e ponderará, os elementos mais relevantes para o posto de 
trabalho a ocupar, a saber: a Habilitação académica, a Formação pro-
fissional, a Experiência profissional na área e o grau de complexidade 
das tarefas Realizadas e a Avaliação de desempenho relativa ao último 
período em que o candidato executou atividade idêntica à do posto de 
trabalho a ocupar (não superior a 3 anos).

1.2.5 — A classificação final (CF) será o resultado da soma da pon-
tuação de cada um dos fatores, com valoração até às centésimas, sendo 
CF = AC, em que AC é o resultado obtido na Avaliação Curricular.

13 — Serão excluídos os candidatos que obtenham valoração inferior 
a 9,5 valores.

14 — Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação constam 
de atas das reuniões do júri, sendo facultadas aos candidatos sempre 
que solicitado.

15 — Em situação de igualdade de valoração aplica -se o disposto no 
artigo 35.º da Portaria n.º 83 - A/2009, de 22 de janeiro.

16 — A falta de comparência dos candidatos à aplicação do método 
de seleção equivale à desistência do concurso.

17 — Os candidatos excluídos serão notificados para a realização da 
audiência de interessados e os admitidos serão convocados para a rea-
lização dos métodos de seleção em ambos os casos por ofício registado 
ou por E -mail com recibo de entrega da notificação.

18 — A lista de ordenação final, após homologação, é publicada na 
2.ª série do Diário da República, afixada nas instalações da Junta de 
Freguesia e publicitada na página eletrónica www.jfbobadela.pt.

19 — Composição do Júri:
Presidente — Nuno Ricardo Dias, Presidente da Junta de Freguesia
1.º Vogal — Ana Cláudia Fonseca Correia — Secretária da Junta 

de Freguesia
2.º Vogal — Casimira Mariana Reis Alves Mendes, Assistente Técnica.
20 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 

de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência igual ou superior a 60 % 
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
qualquer outra preferência legal.

21 — O candidato com deficiência deve declarar, no requerimento 
de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapa-
cidade e tipo de deficiência, bem como as respetivas capacidades de 
comunicação/expressão, sendo dispensada a apresentação imediata de 
documento comprovativo, nos termos dos art.º s 6.º e 7.º do Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

22 — 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.

20 de junho de 2013. — O Presidente, Nuno Ricardo Conceição Dias.
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 FREGUESIA DE CARNAXIDE

Aviso n.º 8528/2013

Procedimento concursal com vista à constituição de Reservas de 
Recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para Técnico Superior na 
área de Gestão.
A Freguesia de Carnaxide, sito na R. Cesário Verde — Centro Cívico 

de Carnaxide, 2790 -047 Carnaxide, faz público nos termos do n.º 1 do 
art.º. 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, que por despacho 
autorizativo pela deliberação de Reunião de Executivo da Junta de 
Freguesia n.º 64/2013, datada do dia dezoito de junho, no âmbito da com-
petência própria, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, desde 
a data de publicação no Diário da República, Procedimento Concursal 
com vista à constituição de reservas na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, na categoria de Técnico 
Superior na área de gestão, da carreira geral de Técnico Superior, ao 
abrigo do disposto nos n.º 1 e 3 do artigo 9.º, do artigo 20.º e n.º 1 do 
artigo 21.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e do artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, que regulamenta a tramitação 
do procedimento concursal com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, nos termos que a seguir se indicam:

O procedimento concursal decorrerá nos termos e para os efeitos que 
a seguir se indicam:

1 — Local de Trabalho: Freguesia de Carnaxide.
2 — Caraterização do posto de trabalho
2.1 — Técnico Superior na área de Gestão
Exercer com autonomia e responsabilidade funções de estudo, planea-

mento e concepção, elaborar pareceres e projetos e aplicar conhecimentos 
e métodos inerentes à qualificação profissional, correspondente ao grau 
de complexidade 3, nomeadamente as seguintes actividades: Acom-
panhamento de processos no âmbito da Gestão Financeira, utilização 
e aplicação do programa informático POCAL, aplicação da norma de 
controle interno contabilístico, dinamizar a procura de apoios e parcerias 
com vista à aplicação do orçamento da Autarquia, auditoria periódica 
e gestão financeira.

3 — Remuneração base prevista: A correspondente à 2.ª posição 
remuneratória, 15.º nível remuneratório, que equivale a €1.201,48 (mil 
duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos) mensais, de acordo 
com a Tabela Remuneratória Única.

4 — Requisitos obrigatórios de admissão (eliminatórios):
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção especial ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
f) Inscrição ativa na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas.

Não podem ser admitidos candidatos cumulativamente integrados na 
carreira, titulares da categoria e que executem a atividade caracterizadora 
dos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento, 
e que não se encontrando em mobilidade, exerçam funções no próprio 
órgão ou serviço.

5 — Nível habilitacional exigido: Licenciatura
Não será admitida a substituição do nível habilitacional exigido por 

formação ou experiência profissional.
6 — Área de formação académica ou profissional: Gestão de Em-

presas.
7 — Requisitos preferenciais de candidatura: É condição preferencial 

os candidatos terem sólidos conhecimentos em informática na ótica do 
utilizador; forte orientação para o trabalho por objetivos; facilidade 
de relacionamento em equipas de trabalho; pró -ativo; experiência em 
contabilidade pública (POCAL) e contabilidade privada (POC), ape-
tência para a utilização das técnicas de comunicação e informação com 
aplicação informática com vista à gestão orçamental dos diversos setores 
de atividade da Junta.

8 — O recrutamento para constituição da relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado inicia -se sempre entre trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
previamente estabelecida. Em caso de impossibilidade de ocupação de 
todos ou alguns postos de trabalho por aplicação da norma atrás descrita, 
proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida, nos termos dos 
n.º (s) 4 e 6, do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, con-
jugado com a al. g), n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de 
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janeiro, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal com 
as alterações introduzidas pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.

9 — Os métodos de seleção consistirão em prova de conhecimentos 
(PC), avaliação psicológica (AP), entrevista profissional de sele-
ção (EPS), todos valorados de 0 a 20 valores, e com as seguintes 
ponderações: Prova de conhecimentos — ponderação 45 %; Ava-
liação Psicológica — ponderação 25 %; Entrevista Profissional de 
Seleção — ponderação 30 %.

A Valoração Final (VF) será expressa pela média ponderada das 
classificações dos diversos métodos de seleção, efetuada de acordo 
com a seguinte expressão:

VF = PC (45 %) + AP (25 %) + EPS (30 %)

em que:
VF = Valoração Final;
PC = Prova de Conhecimentos;
AP = Avaliação Psicológica;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

9.1 — A Prova de Conhecimentos visa avaliar conhecimentos profis-
sionais e competências técnicas necessárias ao exercício de determinada 
função. A prova de conhecimentos revestirá a forma escrita sem consulta, 
terá a duração de 90 minutos, versando sobre os seguintes temas:

Tema 1: Atribuições, Competências e Regime Jurídico dos Órgãos 
dos Municípios e Freguesias; Código do Procedimento Administrativo; 
Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações; Estatuto Disciplinar 
dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas; Regime de Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas.

Tema 2: Finanças Locais; Contabilidade das Autarquias Locais; Re-
alização de despesas públicas e Contratação Pública

Sugestões Bibliográficas
Tema 1: Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei 

Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
janeiro; Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, cuja última alteração 
foi introduzida pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho; Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, cuja última alteração foi introduzida pelo Decreto -Lei 
n.º 47/2013, de 5 de abril; Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, cuja última 
alteração foi introduzida pelo Decreto -Lei n.º 47/2013, de 5 de abril; 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, cuja última alteração foi introduzida 
pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro;

Tema 2: Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto — Lei de Enquadramento 
Orçamental — cuja última alteração foi introduzida pela Lei n.º 37/2013, 
de 14 de junho; Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro — Orçamento de 
Estado para 2013; Decreto -Lei n.º 36/2013, de 11 de março, que esta-
belece as normas de execução do Orçamento do Estado para o ano de 
2013; Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 22 de fevereiro, cuja última alteração 
foi introduzida pela Lei n.º 60 -A/2005, de 30 de dezembro; Decreto-
-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro — estabelece o regime jurídico e 
aprova os códigos de classificação económica das receitas e das despesas 
públicas — alterado pela Declaração de Retificação n.º 8 -F/2002, de 28 
de fevereiro, pelo Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, de 24 de março e pelo 
Decreto -Lei n.º 29 -A/2011, de 1 de março; Lei n.º 2/2007, de 15 de 
janeiro — Lei das Finanças Locais — cuja última alteração foi introdu-
zida pela Lei n.º 22/2012, de 30 de maio; Decreto -Lei n.º 38/2008, de 7 de 
março — Endividamento Líquido Municipal — cuja última alteração foi 
introduzida pelo Decreto -Lei n.º 120/2012, de 19 de junho; Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de fevereiro — Programa pagar 
a tempo e horas; Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto — Aprova o regime 
jurídico da atividade empresarial local e das participações locais; Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro — Regime geral das taxas das autar-
quias locais — cuja última alteração foi introduzida pela Lei n.º 117/2009, 
de 29 de dezembro; Lei n.º 45/2008, de 27 de agosto — Aprova o regime 
jurídico do associativismo municipal, cuja última alteração foi introdu-
zida pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro; Lei n.º 46/2008, de 
27 de agosto — Estabelece o regime jurídico das áreas metropolitanas 
de Lisboa e do Porto — cuja última alteração foi introduzida pela Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro; Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro — Estabelece, no uso da autorização legislativa concedida pela 
Lei n.º 86/2009, de 28 de agosto, o regime jurídico da organização dos 
serviços das autarquias locais, aplicável aos serviços da administração 
autárquica dos municípios e das freguesias; Decreto -Lei n.º 558/99, 
de 17 de dezembro — Estabelece o regime jurídico do sector empre-
sarial do Estado e das empresas públicas — cuja última alteração foi 
introduzida pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro; Decreto -Lei 
n.º 287/2003, de 12 de novembro — Procede à reforma da tributação do 
património — cuja última alteração foi introduzida pela Lei n.º 64/2012, 
de 20 de dezembro; Lei n.º 64/2008, de 5 de dezembro — Aprova me-
didas fiscais anti cíclicas, alterando o Código do IRS, o Código do IMI 

e o Estatuto dos Benefícios Fiscais, tendo em vista minorar o impacto 
nas famílias dos custos crescentes com a habitação; Lei n.º 22 -A/2007, 
de 29 de junho — Procede à reforma global da tributação automóvel, 
cuja última alteração foi introduzida pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro; Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro — Aprova o Código 
dos Contratos Públicos — cuja última alteração foi introduzida pelo 
Decreto -Lei n.º 149/2012, de 12 de julho; Decreto -Lei n.º 197/99, de 
8 de junho — Regime jurídico de realização de despesas públicas e da 
contratação pública — cuja última alteração foi introduzida pelo Decreto-
-Lei n.º 40/2011, de 22 de março — Estabelece o regime da autorização 
da despesa inerente aos contratos públicos a celebrar pelo Estado, pelas 
Regiões Autónomas, institutos públicos, autarquias locais, fundações 
públicas, associações públicas e empresas públicas, cuja vigência foi 
cessada pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 
11 de abril, que consequentemente repristinou as normas por aquelas 
revogadas; Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro — Aprova a lei 
geral tributária — cuja última alteração foi introduzida pelo Decreto-
-Lei n.º 82/2013, de 17 de junho — Aprova um conjunto de medidas de 
incentivo ao investimento, tendo em vista a consolidação das condições 
de competitividade da economia portuguesa, através da manutenção de 
um contexto fiscal favorável que propicie o investimento e o emprego; 
Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de outubro — Aprova o Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário — cuja última alteração foi introduzida 
pelo Decreto -Lei n.º 6/2013, de 17 de janeiro.

Cada uma das Prova de Conhecimentos será valorada de uma escala 
de 0 a 20 valores, considerando  -se a valoração até às centésimas. 
A prova de conhecimentos gerais (Tema 1) é objetiva, de escolha múl-
tipla, consistindo em 10 perguntas fechadas. A prova de conhecimentos 
específicos (Tema 2), é escrita, de resposta aberta, sendo composta por 
5 questões obrigatórias (sem consulta).

A Classificação final da Prova de Conhecimentos resultará da apli-
cação da seguinte fórmula:

PC = (PCG + 2PCE)/3

em que:
PC = Prova de Conhecimentos;
PCG = Prova de Conhecimentos Gerais;
PCE = Prova de Conhecimentos Específicos

9.2 — Avaliação Psicológica visa avaliar, através de técnicas de na-
tureza psicológica, aptidões, características de personalidade e com-
petências dos candidatos e estabelecer um prognóstico de adaptação 
às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência o 
perfil definido. O Júri deliberou que a mesma será efetuada por entidade 
externa especializada para este efeito.

A Avaliação Psicológica será valorada da seguinte forma:
Em cada fase intermédia do método, através das menções classifica-

tivas de Apto e Não Apto;
Na última fase do método, para os candidatos que o tenham comple-

tado, através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

9.3 — A Entrevista Profissional de Seleção visa avaliar a experiência 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados entre o entrevis-
tador e o entrevistado, será classificada através dos níveis classifica-
tivos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais 
correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 
4 valores. A classificação final resulta da média aritmética simples das 
classificações obtidas em cada um dos seguintes parâmetros: Experi-
ência profissional na função pública; Experiência profissional na área 
a recrutar; Capacidade de comunicação; Relacionamento interpessoal; 
Motivação.

10 — Caso sejam admitidos candidatos em número igual ou superior 
a 100, será apenas aplicável dos Métodos de Seleção Obrigatórios a 
Prova de Conhecimentos, o qual será ponderado em 70 %, e o método 
de seleção facultativo Entrevista Profissional de Seleção, o qual será 
ponderado em 30 %.

11 — Caso surjam candidatos que cumulativamente sejam titulares 
da categoria e se encontrem ou, tratando -se de candidatos colocados 
em situação de mobilidade especial, se tenham por último encontrado, 
a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade carac-
terizadoras do posto de trabalho a ocupar pelo presente procedimento 
concursal, exceto se tiverem exercido o seu direito de opção quanto à 
utilização dos métodos de seleção obrigatórios, estes consistirão em:

a) Avaliação curricular: ponderação de 45 % (não pode ser inferior 
a 30 %);

b) Entrevista de avaliação das competências: ponderação de 55 %. 
(não pode ser inferior a 25 %)
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A Valoração Final (VF) será expressa pela média ponderada das 
classificações dos diversos métodos de seleção, numa escala de 0 a 
20 valores, efetuada de acordo com a seguinte expressão:

VF = AC (45 %) + EAC (55 %)
em que:

VF = Valoração Final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências

11.1 — A Avaliação Curricular visa analisar a qualificação dos candi-
datos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação do desempenho obtida, será ex-
pressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até as centésimas, 
sendo a classificação obtida através de média aritmética simples das 
classificações dos elementos a avaliar. Para a valoração da Avaliação 
Curricular o Júri adotará a seguinte fórmula:

AC = (HA + FP + EP + AD)/4
em que:

HA = Habilitações Académicas (certificados pelas entidades com-
petentes);

FP = Formação Profissional (considerando -se as áreas de formação 
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função);

EP = Experiência Profissional (com incidência sobre a execução 
de atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade 
das mesmas);

AD = Avaliação de Desempenho (relativa aos dois últimos anos, 
em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou 
atividade idênticas à do posto de trabalho a ocupar)

11.1.1 — Para a valoração das Habilitações Académicas, será adotado 
o seguinte critério: Nota final de curso quantitativa.

11.1.2 — Para a valoração da Formação Profissional, serão contabili-
zadas ações adequadas e diretamente relevantes para o desempenho das 
funções, realizadas na área específica do posto de trabalho, até à data 
de abertura do presente procedimento, de acordo com a aplicação dos 
seguintes critérios, até ao limite de 20valores, sendo que a contagem 
inicia-se a partir dos 10 valores:

Ações de formação
a) Curso com duração> 1 semana (35 horas/5 dias) — 8 valores;
b) Curso com duração> 3 dia e ≤ 1 semana — 6 valores;
c) Curso com duração> 1 dia e ≤ 3 dias — 4 valores
d) Curso com duração <1 dia (7 horas) — 2 valores;
e) Sem participação em ações de formação — 0 Valores

Serão contabilizadas enquanto Ações adequadas e diretamente rele-
vantes para o desempenho das funções, as realizadas na área específica 
do posto de trabalho para o qual é aberto o presente procedimento.

11.1.3 — Para a valoração da Experiência Profissional, o Júri deli-
berou, por maioria, valorizar o desempenho efetivo de funções na área 
para o qual é aberto o presente procedimento, de acordo com a aplicação 
do seguinte critério:

a) Experiência> 5 anos — 20 valores;
b) Experiência> 3 anos e ≤ 5 anos — 16 valores
c) Experiência> 2 anos e ≤ 3 anos — 12 valores;
d) Experiência ≥ 1 ano e ≤ 2 anos — 8 valores;
e) Experiência ≤ 1 ano — 4 valores.
Para a valoração da Experiência Profissional não específica com 

um mínimo de 3 ou mais anos, para quem não detenha experiência 
profissional na área para a qual foi aberto o concurso será dada nota 
de 12 valores.

11.1.4 — Para a valoração da Avaliação de Desempenho, será con-
siderada a média aritmética da avaliação relativa aos três últimos anos, 
de acordo com os seguintes critérios:

a) Lei n.º 10/2004, de 22 de março e Decreto Regulamentar 
n.º 19 -A/2004, de 14 de maio: Excelente: 20 valores; Muito Bom: 16 va-
lores; Bom: 12 valores; Necessita de Desenvolvimento: 8 valores; In-
suficiente: 6 valores.

b) Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro: Relevante: 20 valores; 
Adequado: 13 valores; Inadequado: 8 valores.

c) Caso se verifique a não existência de avaliação, ou avaliação de 
acordo com outro diploma legal em algum dos anos, será considerado 
com 10 valores.

11.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências visará obter, 
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 

profissionais diretamente relacionados com as competências considera-
das essenciais para o exercício da função, será classificada através dos 
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insufi-
ciente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 
16, 12, 8 e 4 valores, e versará sobre os seguintes aspetos: Avaliação 
comportamental em contexto de trabalho; Capacidade de comunicação; 
Relacionamento interpessoal; Sentido crítico; Motivação.

12 — Caso sejam admitidos candidatos em número igual ou superior 
a 100, os métodos de seleção serão aplicados faseadamente nos termos 
definidos no n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de feve-
reiro e no artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, que 
regulamenta a tramitação do procedimento concursal com as alterações 
introduzidas pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.

13 — Os candidatos que cumulativamente sejam titulares da categoria 
e se encontrem ou, tratando -se de candidatos em situação de mobilidade 
especial, se tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a 
atribuição, competência ou atividade caraterizadoras do posto de trabalho 
a ocupar pelo presente procedimento concursal, poderão exercer o seu 
direito de opção quanto à utilização dos métodos de seleção.

Para tanto, poderão apresentar conjuntamente com a sua candidatura, 
requerimento, em modelo próprio, a solicitar a utilização dos métodos 
de seleção de prova de conhecimentos

14 — O Júri será composto pelos seguintes membros:
Presidente: Jorge Manuel de Sousa de Vilhena, Presidente da Junta 

de Freguesia de Carnaxide;
1.º Vogal: Dra. Rosa Bela Pereira Lopes dos Reis Costa, Tesoureira 

da Junta de Freguesia de Carnaxide;
2.º Vogal: Américo Marques Ferreira Duarte, Secretário da Junta de 

Freguesia de Carnaxide;
1.º Vogal Suplente: Edmilson Gilberto Lopes Fernandes dos Santos, 

1.º Vogal da Junta de Freguesia de Carnaxide;
2.º Vogal Suplente: Carla Sofia Guia Pinto, 2.º Vogal da Junta de 

Freguesia de Carnaxide.

Em caso de ausência ou impedimento do presidente do Júri, este será 
substituído pelo Vogal nomeado imediatamente a seguir.

15 — Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um 
dos métodos de seleção, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final de cada método, constam na Ata n.º 1 do Júri do Procedimento, a 
qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada, por escrito.

16 — Prazo para apresentação das candidaturas: Os eventuais in-
teressados deverão, no prazo de dez (10) dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente no Diário da República, apresentar a sua 
candidatura.

17 — Formalização da candidatura: A candidatura deverá ser apre-
sentada mediante preenchimento do modelo de requerimento específico, 
de utilização obrigatória, disponível em www.jf -carnaxide.pt, dirigido 
ao Presidente da Junta de Freguesia de Carnaxide, acompanhada, sob 
pena de exclusão, de Curriculum Vitae (Modelo de utilização obrigatória 
disponível em www.jf -carnaxide.pt), de fotocópia do certificado de habi-
litações, de documento identificativo e dos comprovativos da formação 
profissional e da experiência profissional. Os candidatos na situação 
referida no Ponto 13 deverão ainda apresentar declaração emitida pelo 
serviço de origem, da qual constem a natureza do vínculo, a categoria e a 
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública, e as avaliações 
de desempenho obtidas. Caso pretendam exercer o direito de opção dos 
métodos de seleção devem efetuar essa menção no requerimento.

É dispensada a apresentação dos certificados e comprovativos aos 
trabalhadores da Junta de Freguesia de Carnaxide, sempre que os mesmos 
tenham solicitado o seu arquivo no respetivo processo individual.

18 — A candidatura deverá ser entregue pessoalmente no setor de 
Recursos Humanos ou remetida por correio através de carta registada 
com aviso de receção, para a Junta de Freguesia de Carnaxide, R. Cesário 
Verde, Centro Cívico 2790 -047 Carnaxide, até à data limite fixada no 
presente aviso. Na apresentação da candidatura através de correio regis-
tado com aviso de receção atende -se à data do respetivo registo.

19 — Nos termos do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal 
com as alterações introduzidas pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, a 
falta de entrega de qualquer um dos documentos que deverão acompanhar 
a candidatura, e anteriormente elencados, determinará a exclusão do 
procedimento concursal, sem possibilidade de audiência prévia.

20 — Os candidatos serão notificados por ofício registado.
21 — A lista dos resultados obtidos e a lista unitária de ordenação final 

dos candidatos, após homologação, será afixada no sector de Recursos 
Humanos da Junta de Freguesia de Carnaxide.

22 — Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, é fixada a quota de 5 % do total, equivalente a 1 posto 
de trabalho, a preencher por candidatos com deficiência, cujo grau de 
incapacidade for igual ou superior a 60 %. Este deve declarar no reque-
rimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau de 
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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.

23 — Conforme exarado no despacho conjunto n.º 373/2000, de 1 de 
março, do Ministro -adjunto, do Ministério da Reforma e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, faz -se constar a seguinte 
menção: “Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 

a Freguesia de Carnaxide, 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”.

24 de junho de 2013. — O Presidente, Jorge de Vilhena.
307068906 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 8529/2013

Nos termos do disposto no n.º 2 do art.° 19 da Lei n.º 2/2004 de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
torna -se público que a CReSAP, entidade responsável pelo procedimento, 
vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente 
publicação, do procedimento concursal n.º 123_CRESAP_59_05/13 de 
recrutamento e seleção do cargo de Vice -Presidente do Conselho Diretivo 
do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa 
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrônico da CReSAP, em www.cresap.pt.

20-06-2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

207064037 

 Aviso (extrato) n.º 8530/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004 de 

15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, torna -se público que a CReSAP, entidade responsável pelo 
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a 
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 125_CRE-
SAP_61_05/13 de recrutamento e seleção do cargo de Subdiretor -Geral 
da Direção -Geral da Segurança Social.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Hospital de José Luciano de Castro

Aviso (extrato) n.º 8531/2013

Procedimento Concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 3.º grau, Responsável pelos Serviços de Apoio

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 66/2011, de 22 de 
dezembro e por meu despacho de 17 -06 -2013, faz -se público que o 
Hospital José Luciano de Castro, vai proceder à abertura, pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar do dia da publicação na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), de procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 3.º grau, Responsável pelos Serviços de Apoio.

2 — A indicação dos requisitos de provimento, do perfil exigido, 
dos métodos de seleção e da composição do júri, serão publicitados na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), no endereço www.bep.gov.pt, no 
prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário 
da República e igualmente disponível na página eletrónica do Hospital, 
em http://www.hdanadia.min -saude.pt/

21 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria João Passão.

207063024 

Bolsa de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento 
estará disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.

20 -06 -2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

207064126 
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