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8.3 — Referências A e B — os funcionários da Câmara Municipal
de Sousel são dispensados da apresentação da documentação que
se encontra nos respectivos processos individuais.
9 — Métodos de selecção — referências A e B:
Avaliação curricular (AC) — 50 %;
Entrevista profissional de selecção (EPS) — 50 %.
9.1 — Referências A e B — avaliação curricular — visa avaliar as
aptidões profissionais dos candidatos na área para que o concurso
é aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional.
9.2 — Referências A e B — entrevista profissional de selecção — visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva
e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para
o desempenho do lugar.
9.3 — Referências A e B — a classificação final dos candidatos
resultará da seguinte fórmula:
CF = AC (50 %) + EPS (50 %)
9.4 — De acordo com a alínea g) do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e ponderação
da avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de acta de reuniões do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.
10 — A relação de candidatos admitidos e excluídos, bem como
a lista de classificação final, serão afixadas no serviço de Recursos
Humanos, sito na Praça da República, Sousel, e comunicada aos concorrentes nos termos dos artigos 34.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho.
11 — O júri dos concursos terá a seguinte composição:

n.o 238/99, de 25 de Junho, foi nomeado, precedendo concurso, por
seu despacho de 15 de Outubro de 2007, para a categoria de técnico
profissional especialista principal — fiscal municipal o candidato José
António de Araújo Vieira graduado em 1.o lugar no referido concurso,
aberto conforme aviso afixado através da Ordem de Serviço,
n.o 09/SAP/2007, de 26 de Abril, cuja lista de classificação final foi
publicitada nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
O lugar agora ocupado foi criado no quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, aprovado pela Assembleia Municipal em 18 de
Junho de 2003, mediante proposta da Câmara Municipal de 4 de
Junho de 2003, conforme publicação no apêndice n.o 117 ao Diário
da República,2.a série, n.o 178, de 4 de Agosto de 2003.
O nomeado, José António de Araújo Vieira, fica posicionado no
escalão 1, índice 316, a que corresponde o montante de E 1032,53,
de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 412-A/98, de 30 de Dezembro, em conjugação com o artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 57/2004, de 17 de Março, e pela Portaria n.o 88-A/2007,
de 18 de Janeiro, devendo tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da publicação da nomeação no Diário da República. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.o da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
16 de Outubro de 2007. — A Vereadora da Área de Recursos
Humanos, Mafalda Silva Rego.
2611057932

CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO
Aviso n.o 21 154/2007

Referência A:
Presidente — António Ramos e Sousa, vice-presidente da Câmara
Municipal.
Vogais efectivos:
Maria José Camilo Almada Lagarto, técnica superior de 2.a classe.
Rosária Maria Gomes Coutinho, chefe de secção.
Vogais suplentes:
Maria do Carmo Caldeirinha Olivença Carrão, chefe de secção.
Maria José Gaspar Leitão Pavia, chefe de secção.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 15 de Outubro de 2007, foi nomeada Susana da Conceição Santos
Francisco para a categoria de técnico superior de 2.a classe, carreira
de organização e gestão, do grupo de pessoal técnico superior, escalão 1, índice 400, tendo a mesma tomado posse com efeitos a partir
do dia 16 de Outubro de 2007.
17 de Outubro de 2007. — O Presidente de Câmara, Padre Albino
José Silva Carneiro.
2611058214

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Referência B:
Presidente — António Ramos e Sousa, vice-presidente da Câmara
Municipal.
Vogais efectivos:
António Joaquim Raposo Caixa, chefe de divisão de Obras e
Abastecimento.
Helena Maria Afonso Rodrigues Correia, chefe de divisão de Urbanismo, Ambiente e Qualidade.
Vogais suplentes:
Paulo Alexandre Basílio Batista, coordenador técnico de informática.
Roberto Joaquim Mileu Merino, vereador da Câmara Municipal.
Referências A e B — o 1.o vogal efectivo substituirá o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos.
12 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
3 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
2611057821

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.o 21 153/2007
Mafalda Patrícia Silva Rego, vereadora da área de recursos humanos
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, para os devidos efeitos,
torna público que, nos termos do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei

Aviso n.o 21 155/2007
Torna-se público que por meu despacho de 12 de Outubro de 2007,
no uso das competências que me foram subdelegadas, nomeio técnico
profissional de electrónica e electricidade principal António José de
Oliveira Mota. O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de
20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República.
12 de Outubro de 2007. — O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
2611057811
Aviso n.o 21 156/2007
Torna-se público que por meu despacho de 12 de Outubro de 2007,
no uso das competências que me foram subdelegadas, nomeio engenheiro electrotécnico principal Eduardo José Torres Fardilha. O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação deste aviso no Diário da República.
12 de Outubro de 2007. — O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
2611057815
Aviso n.o 21 157/2007
Torna-se público que, por meu despacho de 12 de Outubro de
2007, no uso das competências que me foram subdelegadas, nomeio
engenheiro técnico electrotécnico de 1.a classe Sérgio Fernando Tavares Filipe. O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
12 de Outubro de 2007. — O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
2611057837

