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9 — Métodos de seleção:
Avaliação curricular e entrevista pública.

9.1 — Na avaliação Curricular pretende -se avaliar as aptidões dos 
candidatos para o exercício do cargo que se encontra a concurso, com 
base na análise dos currículos profissionais, atendendo à ponderação 
dos seguintes parâmetros: habilitações literárias, experiência profissio-
nal geral, experiência profissional específica, formação profissional e 
avaliação do desempenho;

9.2 — Na entrevista pública pretende -se avaliar, numa relação inter-
pessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e 
pessoais dos candidatos, observando as exigências e responsabilidades 
do cargo a prover, bem como as suas atribuições e competências, e o 
perfil pretendido;

10 — Classificação Final:
10.1 — Na classificação final é adotada a escala de 0 a 20 valores, 

resultando, a mesma, da média aritmética das classificações obtidas 
em cada um dos métodos de seleção, de acordo com a seguinte 
fórmula:

CF = AC + EPS/2

em que:
CF = Classificação final;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista profissional de seleção.

10.2 — Os critérios de apreciação da avaliação curricular e da en-
trevista pública, bem como o sistema de classificação final, incluindo 
a respetiva fórmula classificativa, constam de atas de reuniões do júri 
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que 
solicitadas.

 MUNICÍPIO DE VAGOS

Aviso n.º 6472/2014
Torna -se público que, por meu despacho, datado de 02 de maio de 2014, 

foram anulados os procedimentos concursais de seleção para provimento 
de cargos de direção intermédia, abertos através do aviso n.º 11048/2013, 
publicado no Diário da República, n.º 170, 2.ª série, de 04 de setembro, 
respeitantes a Diretor do Departamento de Controlo Interno, Chefe da 
Divisão de Gestão Urbanística, Chefe da Divisão Financeira, Chefe da 
Divisão de Gestão de Infraestruturas, Chefe da Divisão de Equipamentos e 
Projetos, Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica e Dirigente de 3.º grau 
para a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, por motivo da reor-
ganização dos serviços municipais que resultou do processo de eleições 
autárquicas e consequentes mudanças no órgão executivo.

14 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Silvério Ro-
drigues Regalado.
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11 — Composição do júri de seleção, de acordo com o deliberado 
pela Assembleia Municipal a 28 de abril de 2014:

Presidente — Senhora Prof.ª Doutora Maria Rosário da Costa Bastos, 
Professora Auxiliar do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão 
da Universidade Aberta.

Vogais efetivos — Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, 
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, e o Senhor Eng.º Nuno 
Laboreiro Meira de Amorim, Chefe da Divisão de Obras e Urbanismo.

2 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Manuel Alves Mendes, Eng.º
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