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pública, afixadas no edifício dos Paços do Concelho no placard localizado junto à Subunidade Orgânica Recursos humanos, bem como,
disponibilizadas na página eletrónica do município, (http://cm-lagoa.
azoresdigital.pt).
22 — Nos termos do despacho conjunto n.º 373/2000, de 1 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 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.»
23 — 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 que se enquadre nas
circunstâncias e situações previstas na lei, tem preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência
legal. Os candidatos devem declarar no requerimento de admissão,
sob compromisso de honra, o respetivo grau e tipo de incapacidade.
24 — Prazo de validade: os procedimentos são válidos até ao preenchimento dos postos de trabalho a ocupar.
25 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na bolsa
de emprego público e na página eletrónica do Município, (http://cm-lagoa.azoresdigital.pt) no 1.º dia útil contado da data da publicação no
Diário da República, e, por extrato, num jornal de expansão nacional,
no prazo de três dias úteis contados da mesma data.
27 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João
António Ferreira Ponte.
307681533

MUNICÍPIO DE LISBOA
Aviso n.º 4031/2014
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo
37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na
sequência da aprovação no procedimento concursal para Constituição
de Reservas de Recrutamento, para Técnico Superior (Educação Física
e Desporto), aberto pelo Aviso n.º 19934/2010, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 196, de 8 de outubro de 2010, foram celebrados
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com
os trabalhadores abaixo indicados para o exercício de funções inerentes
à categoria de Técnico Superior (Educação Física e Desporto) da carreira
geral de técnico superior:
João Pedro Martins Segundo Branco Falé, José Miguel de Almeida
Salgueiro, Paulo Jorge Oliveira Simões, Paulo Jorge Nunes Fazenda e
Sérgio Manuel Morgado da Costa com a remuneração mensal ilíquida
de €1201,48, correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria
de técnico superior e ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória
única dos trabalhadores que exercem funções públicas;
14 de março de 2014. — O Diretor do Departamento de Gestão de
Recursos Humanos, João Pedro Contreiras.
307691894

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 4032/2014
Procedimento concursal n.º 01/2014 para constituição de reservas
de recrutamento na categoria de Assistente Técnico da carreira
de Assistente Técnico, conforme constante no mapa de pessoal
1 — Nos termos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro na sua atual redação, torna-se público que por minha
proposta de 29 de novembro de 2013, aprovada por deliberação do
Executivo Camarário de 11 de dezembro de 2013 e da Assembleia
Municipal de 20 de dezembro de 2013, encontra-se aberto, pelo prazo
de dez dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, procedimento concursal, na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para constituição
de reservas de recrutamento na categoria de Assistente Técnico.
2 — Legislação aplicável: Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro
na sua atual redação, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de ju-

lho, Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro na sua atual redação, Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro na sua atual
redação, Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, Lei n.º 83-C/2013, de 31
de dezembro.
3 — Fundamentação:
3.1 — Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º da Lei
n.º 12-A/2010, de 30 de junho, foi tido em conta a existência de relevante
interesse público no recrutamento e ponderada a carência de recursos
humanos na Atividade “Ensino não Superior” da Divisão de Educação,
conforme se encontra expresso na proposta acima citada.
3.2 — Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º da Lei
n.º 12-A/2010, de 30 de junho, não foi possível recorrer à mobilidade
interna nesta Autarquia, por não existirem trabalhadores disponíveis
para exercerem as funções exigidas.
4 — Caracterização do posto de trabalho: posto de trabalho, na categoria de Assistente Técnico para desempenho da atividade “Ensino
não Superior” da Divisão de Educação, conforme previsto no Mapa de
Pessoal da Câmara Municipal de Loulé (CML), referido no n.º 2 do
artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro.
5 — Descrição sumária das funções a exercer no posto de trabalho a
concurso: As inerentes ao conteúdo funcional da categoria de Assistente
Técnico, descrito no Anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro
e encontram-se previstas no artigo 19.º, do Anexo II do Regulamento
de Organização dos Serviços Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 242, de 13 de dezembro de 2013, nomeadamente
funções de animador.
6 — Reserva de Recrutamento: para efeitos do disposto no n.º 1 do
artigo 4.º conjugado com o artigo 54.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril,
declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento nesta
Autarquia.
Consultada a Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) nos termos do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de
abril, enquanto Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas
de Recrutamento (ECCRC), de acordo com a atribuição conferida pela
alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 48/2012, de 29 de fevereiro,
foi informado pela mesma que, “Não tendo, ainda, decorrido qualquer
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento,
declara-se a inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer
candidato com o perfil adequado.”
7 — Requisitos de Admissão:
7.1 — Requisitos gerais — Os previstos no artigo 8.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, são os seguintes:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para
o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício
das funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.
7.2 — Requisitos específicos de admissão:
Habilitações Literárias exigidas: 12.º ano de escolaridade, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação e, ou,
experiência profissionais;
7.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Loulé idênticos ao posto de
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.
8 — Regras de recrutamento:
8.1 — O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, em cumprimento
do estabelecido nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008
de 27 de fevereiro.
8.2 — Conforme determina o n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008
de 27 de fevereiro, tendo em conta os princípios de produtividade,
racionalização e eficácia que devem presidir a atividade desta Câmara
Municipal, na impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por
aplicação do disposto no número anterior, se proceda ao recrutamento
de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou, sem relação jurídica de emprego público
previamente estabelecida, cuja fundamentação se encontra expressa no
ponto n.º 3 do presente aviso.
9 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido pelo prazo
máximo de 18 meses, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º por remissão

