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em que:
AC = Avaliação Curricular;
HA = Habilitação Académica;
FP = Formação Profissional;
EP = Experiência Profissional;
AD = Avaliação do Desempenho.
9.3A entrevista profissional de seleção (EPS)
Todas as referências — (Categorias de Técnico Superior, Assistente
Técnico e Assistente Operacional) — visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados
durante a integração estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado. A
classificação será apurada mediante a ponderação dos seguintes subfactores:
a) Interesse e Motivação Profissional (IMP);
b) Capacidade de Expressão e Comunicação (CEC);
c) Sentido Crítico (SC)
d) Aptidão e Conhecimentos Profissionais para o Desempenho da
Função (ACPDF).
Por cada entrevista profissional de seleção é elaborada uma ficha
individual contendo o resumo dos temas abordados, os parâmetros
de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, devidamente
fundamentada.
9.3.1 — Duração aproximada da Entrevista Profissional de Seleção:
20 (vinte) minutos.
9.3.2 — Classificação da Entrevista Profissional de Seleção:
A classificação da Entrevista Profissional de Seleção resulta da média
aritmética simples das classificações dos parâmetros de avaliação, sendo
o seu resultado final convertido nos níveis classificativos de Elevado,
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente que correspondem, respetivamente, às classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, para efeitos de
classificação final.
10 — Ordenação Final (OF)
Todas as referências — (Categorias de Técnico Superior, Assistente
Técnico e Assistente Operacional) — A Ordenação Final será efetuada
da seguinte forma:
10.1 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, pela ordem
constante do presente aviso (pontos 9.1 a 9.3), considerando-se excluído
do procedimento o candidato que não compareça à realização de um
método de seleção ou que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores
num dos métodos de seleção, não lhe sendo aplicado o método de seleção
seguinte, nos termos do n.º 13, do artigo 18.º, da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na sua atual redação.
10.2 — A ordenação final resulta da fórmula abaixo indicada e será
expressa na escala de 0 a 20 valores, resultando da média aritmética
ponderada dos resultados obtidos nos métodos de seleção aplicados:
OF = 0,70 MSO + 0,30 EPS
em que:
OF = Ordenação Final;
MSO = Métodos de Seleção Obrigatórios, que consistem em Avaliação
Curricular para os 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 caracterizadoras dos
postos de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi autorizado (e
que não tenham declarado afastar a aplicação da Avaliação Curricular
mediante o preenchimento do ponto 6 do Formulário Tipo de candidatura),
e em Prova de Conhecimentos para os restantes Candidatos.
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.
10.3 — 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, na sua atual
redação.
11 — Nos termos da alínea t), do n.º 3, do artigo 19.º, da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, os critérios de
apreciação e de ponderação de cada um dos métodos de seleção, bem
como o sistema de classificação final dos Candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das atas das reuniões do Júri do
procedimento, as quais serão facultadas aos Candidatos, sempre que
solicitadas.
12 — Exclusão e notificação de Candidatos: Os Candidatos excluídos
são 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, de 22 de janeiro,
para a realização da audiência dos interessados nos termos do Código
do Procedimento Administrativo. As alegações a proferir pelos mesmos
devem ser feitas em formulário tipo para o exercício do direito de participação aprovado pelo citado Despacho n.º 11321/2009, do Ministro
de Estado e das Finanças disponível no sitio do Município de Seia com
o seguinte endereço em http://www.cm-seia.pt

13 — Os Candidatos aprovados em cada método são convocados para
a realização do método seguinte através de uma das formas previstas
no número anterior.
14 — A lista unitária de ordenação final dos Candidatos, depois de
homologada, será afixada nos placards do Município de Seia., disponibilizada na página eletrónica em http://www.cm-seia.pt e enviada
aos Candidatos, após a conclusão da aplicação de todos os métodos de
seleção, 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, de 22 de janeiro.
15 — Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º, da citada Portaria, o presente aviso é publicitado na Bolsa de Emprego Público,
em www.bep.gov.pt, no primeiro dia útil seguinte à sua publicação no
Diário da República, por extrato na página eletrónica do Município de
Seia com o seguinte endereço em http://www.cm-seia.pt e, também por
extrato, no prazo máximo de três dias úteis contado da mesma data, em
jornal de expansão nacional.
16 — Em tudo o não expressamente previsto no presente aviso, o
presente procedimento reger-se-á pelas disposições contidas na Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e Decreto-Lei n.º 69-A/2009, de 24
de março, Decreto-Lei n.º 209/2009, de 2 de setembro, Lei n.º 3-B/2010,
de 28 de abril, Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, Lei n.º 64-B/2011
de 30 de dezembro, Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, Decreto
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro com as alterações introduzidas pela Portaria 145-A/2011, de 6
de abril, Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro e Código do Procedimento Administrativo.
17 — Composição do Júri:
Referência A) — Presidente:
Dina Maria Pinto Proença Machado, Chefe de Divisão Sociocultural
da Câmara Municipal de Seia.
Vogais efetivos:
1.º Paulo Jorge Simões Hortênsio, Chefe de Divisão de Administração
e Finanças da Câmara Municipal de Seia, que substituirá o Presidente
do Júri nas suas faltas e impedimentos;
2.º Mónica Joana Marques da Silva Martins, Técnico Superior da
Câmara Municipal de Seia.
Vogais suplentes:
1.º Fernando Adriano Neto, Técnico Superior da Câmara Municipal
de Seia;
2.º Elisabete Marques dos Santos, Técnico Superior da Câmara Municipal de Seia.
Referência B, C, D, E, F, G, H, I, e J) — Presidente:
Dina Maria Pinto Proença Machado, Chefe de Divisão Sociocultural
da Câmara Municipal de Seia.
Vogais efetivos:
1.º Paulo Jorge Simões Hortênsio, Chefe de Divisão de Administração
e Finanças da Câmara Municipal de Seia, que substituirá o Presidente
do Júri nas suas faltas e impedimentos;
2.º Elisabete Marques dos Santos, Técnico Superior da Câmara Municipal de Seia.
Vogais suplentes:
1.º Fernando Adriano Neto, Técnico Superior da Câmara Municipal
de Seia;
2.º Mónica Joana Marques da Silva Martins, Técnico Superior da
Câmara Municipal de Seia.
26 de dezembro de 2013. — O Vereador com competências delegadas,
Paulo Caetano Abrantes Jorge.
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MUNICÍPIO DE SILVES
Louvor n.º 22/2014
Para os devidos efeitos se torna público, que no momento em que a
Dr. Rogério Santos Pinto, cessa funções, atribui o seguinte louvor: “No
momento em que cessa funções, louvo o meu motorista Luís Miguel
Romão Cabrita Simões ao serviço do meu Gabinete pela dedicação,
competência e profissionalismo com que desempenhou as suas funções.”
21 de novembro de 2013. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
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