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pública, 2.ª série, n.º 143, de 26 de julho de 2017, cessou a designação 
em regime substituição de dirigente de 3.º grau José Manuel Soares 
Costa — Chefe da Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos.

27 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Espinho, Dr. Joaquim José Pinto Moreira.

310809956 

 MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

Edital n.º 784/2017

Regulamento de Concessão de Incentivos ao Investimento
António Benjamim da Costa Pereira, Presidente da Câmara Municipal 

de Esposende, torna público, para os efeitos previstos nos artigos 139.º 
e 140.º do Código de Procedimento Administrativo, que a Assembleia 
Municipal de Esposende, em sua sessão ordinária de 14 de setembro de 
2017, sob proposta da Câmara Municipal tomada na sua reunião ordinária 
de 7 de setembro de 2017, e após a realização da respetiva audiência de 
interessados, aprovou a versão final do Regulamento de Concessão de 
Incentivos ao Investimento.

Para constar e produzir os efeitos legais se publica o presente Edital 
e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do 
costume.

15 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
António Benjamim da Costa Pereira, Arq.

310817967 

 MUNICÍPIO DE ESTARREJA

Declaração de Retificação n.º 687/2017

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego em contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo incerto para o preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior (Arquivo) 
(Ref.ª 04/2017).
Na sequência da publicitação do aviso n.º 10003/2017, no Diário da 

República n.º 167, de 30 de agosto de 2017, do procedimento concursal 
comum para constituição de relação jurídica de emprego em contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto para o pre-
enchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico 
Superior (Arquivo), procede -se à retificação do ponto 7 — Requisito 
habilitacional. Assim, onde se lê Licenciatura em Ciências Documentais 
com especialização em Arquivo ou Licenciatura em Ciências e Tecno-
logias da Documentação e Informação deve ler -se:

a) Curso de Bibliotecário -Arquivista, criado pelo Decreto -Lei 
n.º 26026/1935, de 7 de novembro;

b) Diploma de Bibliotecário, Arquivista e Documentalista, criado 
pelo Decreto -Lei n.º 49009/1969, de 16 de maio;

c) Curso de Especialização em Ciências Documentais, opção em Ar-
quivo, criado pelo Decreto n.º 87/1982, de 13 de julho, e regulamentado 
pela Portaria n.º 448/1983 e pela Portaria n.º 449/1983, de 19 de abril, 
e pela Portaria n.º 852/1985, de 9 de novembro;

d) Outros cursos de especialização pós -licenciatura na área das 
Ciências Documentais, de duração não inferior a dois anos, ministrados 
em instituições nacionais de ensino universitário;

e) Licenciaturas e Mestrados na área das Ciências da Documentação 
ou das Ciências da Informação;

f) Cursos, licenciaturas e mestrados ministrados em instituições es-
trangeiras reconhecidos como equivalentes aos citados nas alíneas pre-
cedentes.

g) Parte curricular de Mestrado ou de Doutoramento na área das 
Ciências da Documentação ou das Ciências da Informação.

Os candidatos devem apresentar as candidaturas de acordo com o 
previsto no aviso inicial (dado que toda a informação constante do mesmo 
se mantém) no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.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.

8 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Dia-
mantino Manuel Sabina.

310779095 

 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 11961/2017

Concurso interno geral para provimento do Cargo de 2.º Coman-
dante dos Bombeiros Municipais

1 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.ª da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na redação atual, conjugado com o artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 03 de setembro e artigo n.º 41.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna -se público que, por deliberação do órgão executivo 
desta Câmara Municipal, de 31/07/2017, que recaiu sobre a proposta 
n.º 599/2017/CM, de 26/07/2017, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente 
aviso no Diário da República, concurso interno geral para provimento 
do Cargo de 2.º Comandante dos Bombeiros Municipais de Faro.

2 — Legislação aplicável: Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril; 
Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, aplicado à Administração Local 
pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho, Decreto -Lei n.º 209/2009, 
de 03 de setembro; Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, 
que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

3 — Prazo de Validade: o presente concurso caduca com o preenchi-
mento do cargo posto a concurso.

4 — Local de Trabalho: o local de trabalho situa -se na área do Muni-
cípio da Faro, podendo no entanto, serem executados trabalhos fora do 
Município, sempre que ocorram situações que assim o exijam.

5 — Competência Funcional: Coadjuvar o comandante, no exercício 
de funções de coordenação e comando do Corpo de Bombeiros Profissio-
nal de Faro, no âmbito das competências determinadas no Regulamento 
de Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Faro, 
Regulamento do Corpo de Bombeiros Profissional de Faro e mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Faro.

6 — Remuneração e Condições de Trabalho: A remuneração base 
mensal é fixada em 85 % da remuneração base do cargo de Chefe de 
Divisão Municipal, conforme estabelecido na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 12.º, do Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril, a que corresponde 
o valor de 2.221,76€ (dois mil duzentos e vinte e um euros e setenta e 
seis cêntimos). As condições de trabalho e as regalias sociais são as ge-
nericamente vigentes para os trabalhadores da Administração Local.

7 — Nível Habilitacional: Licenciatura, sem possibilidade de substitui-
ção do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

8 — Requisitos de Admissão a Concurso:
8.1 — Requisitos gerais:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, por convenção internacional ou por lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Requisitos Especiais: O recrutamento será feito de entre traba-
lhadores com vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, licenciados 
e com experiência de, pelo menos, quatro anos na área da proteção e do 
socorro e no exercício de funções de comando ou de chefia, conforme 
previsto no n.º 2, do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de 
abril.

9 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser 
formalizadas, mediante requerimento redigido em folha de papel nor-
malizada, branca ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo ser entregue 
pessoalmente no Serviço de Recrutamento e Cadastro, da Divisão de 
Administração e Recursos Humanos, das 9 às 17 horas, ou remetido 
pelo correio, em carta registada com aviso de receção, expedido até ao 
termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara 
Municipal de Faro, Rua do Município, 8004 — 001 Faro.

9.1 — Do requerimento de admissão devem constar os seguintes 
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, 
data de nascimento, número do Bilhete de Identidade, data e serviço 
que o emitiu ou n.º do cartão de cidadão e data de validade, residência, 
código postal e localidade e n.º de telefone e ou telemóvel e endereço 
do correio eletrónico);

b) Habilitações académicas;
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c) Declaração sob compromisso de honra, da posse dos requisitos 
gerais de admissão a concurso, constantes artigo 17.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, conforme o ponto 8.1.;

d) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação do res-
petivo concurso, bem como alusão ao número e data do Diário da 
República em que se encontra publicado o presente aviso;

e) Identificação dos documentos que anexa ao requerimento.

9.2 — As candidaturas deverão ser acompanhadas da seguinte do-
cumentação:

a) Curriculum Vitae, detalhado, datado, assinado e atualizado, onde 
constem, respetivamente, as funções que tem exercido, a formação 
profissional que possui, devidamente comprovada sob pena de não ser 
considerada;

b) Fotocópia legível do certificado de Habilitações;
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade e Número Fiscal de Contri-

buinte, ou Cartão de Cidadão (facultativo);
d) Declaração atualizada, emitida pelo serviço de origem, da qual 

conste a modalidade do vínculo de emprego público, a antiguidade na 
carreira e no exercício de funções públicas e a avaliação de desempenho 
obtida nos últimos 3 anos.

e) Declaração comprovativa dos requisitos exigidos no n.º 2, do ar-
tigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril.

9.3 — Dispensa de documentos: os trabalhadores desta autarquia 
ficam dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos exigidos, desde que os mesmos constem do seu processo indi-
vidual, devendo declarar -se o facto no requerimento de candidatura.

9.4 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
9.5 — A não apresentação dos documentos comprovativos exigidos até 

ao fim do prazo estabelecido para apresentação de candidaturas, deter-
mina a exclusão do concurso, conforme disposto no n.º 7 do artigo 31.º 
do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

10 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas, 
conforme previsto no artigo 47.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

11 — Métodos de Seleção: os métodos de seleção a utilizar cumulati-
vamente e sem caráter eliminatório, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de abril, são constituídos por:

Avaliação Curricular — Ponderação de 50 %;
Entrevista Profissional de Selecção — Ponderação de 50 %.

11.1 — Classificação Final — Expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se reprovados os candidatos com classificação inferior a 
9,5 valores e resultará da média aritmética simples das classificações 
obtidas em cada um dos métodos pela aplicação da seguinte fórmula.

CF = AC + EPS
        2

em que:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

12 — Avaliação Curricular (AC), visa avaliar as aptidões profissio-
nais do candidato na área para que o concurso é aberto, com base na 
análise do currículo vitae, designadamente a habilitação académica ou 
profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida 
e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de de-
sempenho obtida.

Na Avaliação Curricular serão ponderados (numa escala de 0 a 20 va-
lores), os seguintes parâmetros: Habilitação Académica de Base (HA), 
Formação Profissional (FP), Experiência Profissional (EP) e Avaliação 
de Desempenho (AD), de acordo com a seguinte fórmula:

AC = HA + FP + EP + AD
         4

Em que:
a) Habilitação Académica de base, onde se pondera a titularidade de 

grau académico ou a sua equiparação legalmente estabelecida;
b) Formação Profissional, em que se ponderam as ações de formação 

e aperfeiçoamento profissional, em especial as relacionadas com as áreas 
do cargo posto a concurso;

c) Experiência Profissional, incidirá na valorização do desempenho 
efetivo de funções, de comando ou chefia na área da proteção e do 
socorro;

d) Avaliação de Desempenho, será considerada a média aritmética da 
avaliação de desempenho atribuída nos últimos 3 anos.

13 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar, numa 
relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos, por comparação com o perfil das exi-
gências do cargo a prover, sendo expressa numa escala de 0 a 20 valores 
e terá em conta os seguintes critérios:

a) Motivação para o exercício da função e conjunto de conhecimentos 
detidos pelos candidatos, quer decorram das habilitações académicas, 
quer decorram da experiência da vida comum, quer sejam aprendidos 
através do exercício efetivo de tarefas laborais;

b) Atualização profissional e interesse do candidato, não somente 
para resolver casos pontuais, como ainda acompanhar e desenvolver 
conhecimentos que respeitem, de modo geral à consecução das atribui-
ções do organismo;

c) Expressão oral, avaliada pela clareza da exposição, fluência da 
linguagem, riqueza do vocabulário e construção de frases, lógicas e 
sequenciais no discurso;

d) Apresentação, sentido de segurança e autodomínio.

13.1 — A falta de comparência à entrevista profissional de seleção 
determina a exclusão dos candidatos.

13.2 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
leção, constam da ata de critérios da reunião do júri do concurso, sendo 
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

14 — Em situações de igualdade de classificação final, serão aplicados 
os critérios de preferência estabelecidos no artigo 37.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de junho.

15 — As publicações da relação de candidatos ao concurso e lista de 
classificação final, serão efetuadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 
40.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado à administração 
local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho.

16 — Os candidatos admitidos serão convocados através de notifi-
cação, do dia, hora, e local para realização da entrevista profissional de 
seleção, nos termos previstos no artigo 35.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 
11 de julho, adaptado à administração local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, 
de 25 de junho.

17 — Composição do Júri do Concurso:
Presidente: — Licenciado José Tomás Gomes Valente, Comandante 

do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro;
Vogais Efetivos: — Dra. Maria Antónia Martins do Nascimento, 

Diretora do Departamento de Administração e Finanças, que substi-
tuirá o Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos e Dra. Sílvia 
Dora Florêncio Barros Pereira, Chefe de Divisão de Administração e 
Recursos Humanos.

Vogais Suplentes: — Eng.º Luís Filipe Silva Barros, Diretor de Depar-
tamento de Infraestruturas e Urbanismo da Câmara Municipal de Faro 
e Arq. Carlos Manuel Gonçalves Nunes, Chefe de Divisão de Projetos, 
Obras e Equipamentos Municipais.

18 — Igualdade de Oportunidades — “Em cumprimento da alínea h) 
do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto enti-
dade 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”.

6 de setembro de 2017. — O Vereador com o Pelouro dos Recursos 
Humanos, Dr. José António Mendes Guerreiro Cavaco.

310763623 

 MUNICÍPIO DE GÓIS

Aviso (extrato) n.º 11962/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que, em cumprimento do 

disposto na alínea b), do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
conjugado com o definido nos artigos 45.º e 46.º, da mesma Lei, foi 
homologado pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Góis o período 
experimental dos trabalhadores abaixo indicados, relativo aos Contratos 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, celebrados 
na sequência dos avisos publicados na 2.ª série do Diário da República 
números 67.º de 04 -04 -2014, 179.º de 14 -09 -2015 e 80.º de 26 -04 -2016, 
no âmbito dos subsequentes Procedimentos Concursais Comuns, para 
ocupação dos seguintes postos de trabalho:

Andreia Rafaela Gaspar Vidal, CTFP TI em 24 -09 -2014, como Técnica 
Superior (Higiene e Segurança no Trabalho);

Marina Isabel Lopes Pais, CTFP TI em 01 -02 -2016, como Técnica 
Superior (Arquitetura);


