16896
b) Para os candidatos que efetuem Avaliação Curricular e Entrevista
de Avaliação de Competências: CF = (AC x 60 %) + (EAC x 40 %).
Em que: CF = Classificação Final PC = Prova de Conhecimentos
AP = Avaliação Psicológica AC = Avaliação Curricular EAC = Entrevista
Avaliação de Competências.
15 — Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os critérios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, na sua atual redação. Subsistindo o empate após
aplicação dos referidos critérios, será utilizado, o seguinte critério de
preferência: Candidato com a melhor classificação obtida na Prova de
Conhecimentos (PC).
16 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos
termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, na sua atual
redação, por uma das formas previstas nas alíneas a), b,) c) ou d) do
n.º 3 do artigo 30.º do mesmo diploma legal.
17 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, na sua atual redação, os candidatos têm acesso às 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, desde que as solicitem.
18 — Composição do júri de seleção:
Presidente do Júri: Dr. Nuno Alexandre Remísio Rodrigues Saldanha,
Técnico Superior Consultor Jurídico, a exercer Funções no Município
de Figueira de Castelo Rodrigo;
Vogais Efetivos: Dr. Fernando Adriano Neto, Chefe de Equipa Multidisciplinar de Qualidade, Modernização Administrativa e Auditoria do
Município de Seia, que substitui o presidente do júri, nas suas faltas e
impedimentos e Dra. Margarida Maria Pacheco Poiarêz Santos, Técnica
Superior do Município de Figueira de Castelo Rodrigo;
Vogais Suplentes: Dra. Maria Luís Maia Fonseca, Técnica Superior
do Município de Figueira de Castelo Rodrigo e Arq. António Miguel
Cancela Torres, Técnico Superior do Município de Figueira de Castelo
Rodrigo.
19 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
20 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
21 — 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 da Portaria
n.º 83-A/2009, na sua atual redação, para a realização da audiência dos
interessados nos termos do Decreto-Lei n.º 4/2015.
21.1 — No âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o modelo
de formulário aprovado por Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril,
do Ministro de Estado e das Finanças, disponível em: http://cm-fcr.
pt/wp-content/uploads/2015/05/Participacao.pdf, podendo ser entregues
pessoalmente na Câmara Municipal de Figueira Castelo Rodrigo, sito
no Largo Dr. Vilhena n.º 1, 6440-100, Figueira Castelo Rodrigo, ou
remetidas por correio, dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal,
sob registo e com aviso de receção.
22 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal,
disponibilizada na sua página eletrónica, sendo ainda publicado um
aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua
publicitação.
23 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03 de março, e para
efeitos de admissão a concurso, 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.
24 — Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da LTFP e
no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, na sua atual redação,
o presente procedimento concursal será publicitado:
a) Na 2.ª série do Diário da República por publicação integral;
b) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil
seguinte à publicação no Diário da República;
c) Na página eletrónica do Município de Figueira de Castelo Rodrigo,
por extrato, a partir da data de publicação no Diário da República;
d) Num jornal de expansão nacional/regional, por extrato, no prazo
máximo de três dias úteis contados da data de publicação no Diário
da República.
25 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 01 de
março, em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º, da Constituição da
República Portuguesa “A Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
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nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação”.
26 — Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente
aviso, aplicam-se, aos procedimentos concursais em causa, as demais
disposições normativas contidas na Portaria n.º 83-A/2009, na atual
redação e na LTFP.
Para constar se lavrou o presente aviso que vai ser publicado, na
íntegra, na 2.ª série do Diário da República.
17 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo
José Gomes Langrouva.
310646798

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
Edital n.º 559/2017
Classificação do conjunto arquitetónico da Esplanada Silva Guimarães, constituído pelo Castelo Engenheiro Silva, Edifício do
Antigo Turismo e Casa das Conchas, sito na Esplanada Silva
Guimarães, freguesia de Buarcos e S. Julião, concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, como Conjunto de Interesse
Municipal (CIM).
João Albino Rainho Ataíde das Neves, Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz.
Faz Público que, nos termos do artigo 29.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de
setembro e do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro,
e ao abrigo do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro,
após obtido o parecer do órgão consultivo competente conforme o n.º 2
do artigo 94.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro, e transcorrido o
prazo disposto pelo n.º 26.º do mesmo Decreto, foi concluído, em Reunião de Câmara de 9 de janeiro de 2017, o processo de classificação
do conjunto arquitetónico constituído pelos três edifícios designados
de Castelo Engenheiro Silva, Edifício do Antigo Turismo e Casa das
Conchas, sito na Esplanada Silva Guimarães, freguesia de Buarcos e
São Julião, concelho da Figueira da Foz, pelo que o conjunto em causa
se encontra classificado como Conjunto de Interesse Municipal (CIM).
E, para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos lugares de estilo, Juntas de Freguesia e publicado no site
do município.
14 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Ataíde.
310689452

MUNICÍPIO DE GÓIS
Aviso (extrato) n.º 8957/2017
Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dra., Presidente da Câmara
Municipal de Góis, torna público, no uso da competência que lhe é
conferida pelas alíneas b) e t), do n.º 1, do artigo 35.º e pelo n.º 1, do
artigo 56.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas
Leis n.os 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de
30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, e em cumprimento com o
estabelecido no artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
que se dará início ao período de consulta pública do Projeto de Regulamento de Toponímia Concelhia, aprovado pela Câmara Municipal, na
reunião de 11 de julho de 2017.
Mais se torna público que o período de discussão pública terá a
duração de 30 (trinta) dias contados da data da publicação do presente
Aviso no Diário da República e que, durante o referido período, o
Projeto de Regulamento encontra-se disponível ao público no Serviço
de Atendimento ao Munícipe (Balcão Único), no Edifício Paços do
Concelho, durante o horário normal de expediente, bem como nas sedes
das freguesias do Concelho e na internet, no site do Município de Góis,
em www.cm-gois.pt. As sugestões devem ser dirigidas, por escrito, à
Presidente da Câmara Municipal, remetidas por via postal ou entregues
na Praça da República, 3330-310 Góis, ou através de correio eletrónico
para dag@cm-gois.pt.
14 de julho de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Maria
de Lurdes de Oliveira Castanheira.
310646392

