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 MUNICÍPIO DE BORBA
Aviso n.º 8147/2017

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos de 
20 e 22 de junho de 2017, foi determinada a mobilidade interna inter-
carreiras das Assistentes Operacionais, Maria Idalina Mouquinho da 
Luz e Nélia Carla Lopes Rato para a carreira/categoria de Assistentes 
Técnicas, nos termos do artigo 93.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, a partir do dia 1 de julho de 2017, com a remuneração 
de 683,13 €, correspondente à 1.ª posição 5.º nível, da Tabela Remu-
neratória Única.

29 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, António José Lopes 
Anselmo.

310602457 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA
Aviso n.º 8148/2017

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35 -A/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por meu despacho de 
14 de fevereiro de 2017, determinei a celebração de contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, para o exercício de funções públicas, com o 
candidato, com o candidato Paulo Daniel Coito Estêvão, classificado 
em 1.º lugar, no procedimento concursal comuns de recrutamento para 
ocupação de vários postos de trabalho não ocupados na carreira/categoria 
de assistente operacional Referência G — 1 (um) lugar de carpinteiro, 
publicitado pelo Aviso n.º 8958/2016, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 137, de 19 de junho de 2016, com a posição remuneratória 1.ª e com o 
nível remuneratório 1, a que corresponde a remuneração base mensal de 
€ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete euros), da Tabela Remuneratória 
Única dos trabalhadores que exercem funções públicas.

Para efeitos do estipulado no artigo 45.º da LTFP, nomeei para júri 
do período experimental os seguintes elementos:

Presidente — César Serrenho Reboleira, Chefe de Divisão da DEO.
Vogais efetivos: Carlos Manuel Santos Espírito Santo, Encarregado 

Geral e José Costa Morais, assistente operacional
4 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando Manuel 

Tinta Ferreira.
310601663 

 MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA
Édito n.º 185/2017

Torna -se público que em 18 de junho de 2017 ocorreu o óbito de 
Fernando Rui Simões Mendes da Silva, técnico superior deste Muni-
cípio, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado.

Mais se torna público que, quem se encontrar em condições legais 
de se habilitar a receber os abonos devidos, deve deduzir o seu direito 
no prazo de 30 dias a contar da publicação do presente Édito no Diário 
da República.

06 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, Fernando José 
Pires Lopes.

310627446 

 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO
Aviso n.º 8149/2017

Licença sem remuneração para acompanhamento
 do cônjuge colocado no estrangeiro

Para os devidos efeitos, se faz público que por meu despacho de 26 de 
junho de 2017, concedi licença sem remuneração para acompanhamento 
do cônjuge colocado no estrangeiro, nos termos do n.º.1 do artigo 282.º 
do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), à trabalhadora, Lena 
Maria Ramos Cardosa Alves, com a categoria de Assistente Técnico, 
com início a 3 de julho de 2017 e término a 30 de junho de 2018.

28 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Luís Correia.
310603234 

 MUNICÍPIO DO CORVO

Edital (extrato) n.º 508/2017
José Manuel Alves da Silva, Presidente da Câmara Municipal do 

Corvo, torna público que em 8 de junho de 2017, a Câmara Municipal 
do Corvo deliberou em reunião aprovar a proposta de Regulamento sobre 
a Posse, Circulação, Detenção e Alojamento de Animais no Município 
do Corvo e proceder à abertura de um período de discussão pública, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, na sua atual 
redação, por um período de 30 dias úteis, a contar da data de publicação 
do presente aviso no Diário da República.

Durante este período, os interessados poderão consultar a proposta de 
Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água do Corvo durante 
o horário normal de expediente, entre as 8h00 às 17h00, nos serviços 
administrativos do Município do Corvo.

Os interessados poderão apresentar os seus pedidos de esclarecimento, 
observações ou sugestões, por escrito remetidas pelo correio ou entregues 
no local acima referido, ou ainda através de endereço eletrónico para 
geral@cm -corvo.pt

A proposta de regulamento será igualmente disponibilizada na página 
da internet do Município em www.cm -corvo.pt

30/06/2017. — O Presidente da Câmara Municipal, José Manuel 
Alves da Silva.

310606661 

 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 8150/2017
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP), aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, e 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, torna -se público que, por meu despacho de 04/05/2017, proferido 
no âmbito das competências que me foram delegadas pelo Despacho 
N.º 70/2013/CM, datado de 30/10/2013, do Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal e previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação e em 
cumprimento da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião 
ordinária pública do dia 21/11/2016 e por deliberação da Assembleia 
Municipal do dia 22/12/2016, se encontra aberto procedimento con-
cursal comum, para constituição de vínculo público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para 
dois postos de trabalho na categoria de Técnico Superior na área de 
Gestão, conforme referências infra discriminadas, previstos no mapa 
de pessoal desta Câmara Municipal, aprovado pelos Órgãos Executivo 
e Deliberativo Municipais, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, destinado a 
trabalhadores com e sem vínculo de emprego público por tempo inde-
terminado previamente estabelecido.

Ref.ª A — 1 Técnico Superior na área de Gestão — para exercer 
funções na Divisão de Gestão Financeira.

Ref.ª B — 1 Técnico Superior na área de Gestão — para exercer 
funções na Divisão de Administração e Recursos Humanos.

2 — Legislação aplicável: Ao presente procedimento concursal à 
aplicável o disposto na Lei Geral do Trabalho em funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, Decreto -Lei n.º 209/2009, de 
3 de setembro, na sua atual redação e Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro.

3 — Nos termos do determinado no artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação e em cumprimento 
da alínea t) do n.º 1 do artigo 90.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, foi efetuada consulta à Comunidade Intermunicipal da 
Região do Algarve (AMAL) sobre a existência de pessoal em sistema de 
requalificação nos municípios que integram aquela Comunidade, tendo 
esta informado que ainda não está constituída, naquela Comunidade, a 
Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias (EGRA).

4 — Para efeitos do determinado nos n.os 1 e 3 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, declara -se não estarem constituídas reservas de recruta-
mento na Câmara Municipal de Faro, para os postos de trabalho a ocupar 
e, efetuada consulta à Entidade Centralizada para Constituição de Reser-
vas de Recrutamento (ECCRC), ter sido respondido que: “Não tendo, 
ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para constituição 
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de reservas de recrutamento, declara -se a inexistência, em reserva de 
recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado.”

5 — Caracterização dos postos de trabalho: em conformidade com 
o estabelecido no mapa de pessoal aprovado para o ano de 2017, 
nomeadamente funções consultivas, de estudo, planeamento, progra-
mação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica 
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração de 
pareceres e projetos e execução de outras atividades de apoio geral ou 
especializado na área de atuação da respetiva unidade orgânica.

5.1 — Perfil de competências pretendido: Orientação para os resulta-
dos, orientação para o serviço público, inovação e qualidade, otimização 
de recursos.

6 — Local de trabalho — Município de Faro.
6.1 — Duração do contrato — O contrato é celebrado, por 12 meses, 

nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, sem prejuízo de eventual renovação até ao fim do prazo máximo 
previsto no artigo 60.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

7 — Determinação do posicionamento remuneratório:
7.1 — De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, o posicionamento do trabalhador recrutado numa 
das posições remuneratórias da categoria é objeto de negociação com o 
empregador público, a qual terá lugar imediatamente após o termo do 
procedimento concursal, com os limites e condicionalismos impostos 
pelo n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, man-
tido em vigor pelo artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 
ou seja, não pode ser proposta uma posição remuneratória superior à 
auferida relativamente aos trabalhadores detentores de uma prévia re-
lação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, incluindo 
a possibilidade de posicionamento em posição e nível remuneratórios 
virtuais na nova carreira, quando a posição auferida não tenha coin-
cidência com as posições previstas nesta carreira, nem uma posição 
remuneratória superior à segunda, nos restantes casos.

7.2 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, e do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro, os candidatos com vínculo de emprego público 
informam prévia e obrigatoriamente o empregador público do posto 
de trabalho que ocupam e da posição remuneratória correspondente à 
remuneração que auferem.

7.3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
a posição remuneratória de referência é a 2.ª posição remuneratória/
nível remuneratório 15, a que corresponde, a remuneração base de 
1201,48 euros.

8 — Âmbito de recrutamento: O recrutamento é feito por procedi-
mento concursal restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo 
de emprego público por tempo indeterminado. Na impossibilidade de 
ocupação de todos ou de alguns postos de trabalho, em obediência aos 
princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade 
autárquica, proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável 
ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, 
nos termos dos números 3 e 4 do art.º 30.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho e da deliberação supra mencionada.

Podem, ainda, candidatar -se trabalhadores detentores de um vínculo 
de emprego público por tempo indeterminado, nos termos das alíneas a) 
a c) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas, Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a 
executar diferente atribuição, competência ou atividade, do órgão ou 
serviço em causa;

Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar 
qualquer atribuição, competência ou atividade, de outro órgão ou serviço 
ou que se encontrem em situação de requalificação;

Trabalhadores integrados em outras carreiras.
8.1 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 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, 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 Autarquia, idênticos aos postos 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Os previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-

ções Públicas:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, por convenção internacional ou por lei especial;
b) Ter 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) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 
das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9.2 — Nível habilitacional exigido: Estar habilitado com Licenciatura 
ou Grau Académico Superior a esta, na área de Gestão, não sendo pos-
sível a substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 
profissional.

10 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser 
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Faro, apresentadas 
em suporte de papel, mediante o preenchimento, com letra legível, 
de todos os campos do formulário tipo, de utilização obrigatória, o 
qual se encontra disponível no sítio da internet do Município de Faro 
(www.cm -faro.pt), com indicação expressa do procedimento a que se 
candidata, datado e assinado podendo ser entregues pessoalmente no 
Serviço de Recrutamento e Cadastro da Divisão de Administração e 
Recursos Humanos, dentro do horário normal de funcionamento (de 
segunda a sexta -feira, das 9h às 17h ou remetidas por correio, registado, 
com aviso de receção e até ao termo do prazo fixado no n.º 1, para a 
Câmara Municipal de Faro, Largo da Sé, 8004 -001 Faro nos termos 
do artigo 27.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.

10.1 — Documentos a apresentar:
a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de admissão 

a concurso (fotocópia do documento de identificação, certificado de 
registo criminal, declaração do próprio que comprove a posse da robustez 
física e do perfil psíquico exigidos para o exercício de funções públicas 
e comprovativo do cumprimento das leis de vacinação obrigatória);

b) Fotocópia do certificado comprovativo da habilitação académica 
e profissional ou outro documento idóneo, legalmente reconhecido 
para o efeito;

c) Os candidatos detentores de vínculo de emprego público devem 
apresentar declaração atualizada, comprovativa do tipo de vínculo de 
emprego público detido, bem como da carreira e categoria de que seja 
titular, da atividade que executa, do posto de trabalho que ocupa, da 
posição remuneratória correspondente à remuneração auferida, da ava-
liação de desempenho obtida no último biénio no órgão ou serviço onde 
o candidato exerce funções;

d) Curriculum Vitae detalhado, atualizado, datado e assinado, do qual 
deve constar: identificação pessoal, habilitações literárias, qualificações 
profissionais, formação profissional e experiência profissional em áreas 
funcionais específicas, principais atividades desenvolvidas e em que pe-
ríodos, bem como documentos comprovativos da formação profissional 
frequentada, sob pena de não serem considerados.

e) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão (facul-
tativo).

f) Os candidatos com deficiência de grau de incapacidade igual 
ou superior a 60 %, deverão apresentar documento comprovativo da 
mesma.

10.2 — Aos candidatos que exerçam funções nesta Autarquia, é dis-
pensada a apresentação dos documentos indicados nas alíneas a) a c) 
d ponto anterior, bem como os documentos comprovativos dos factos 
indicados no Curriculum, desde que expressamente refiram que os 
mesmos se encontram arquivados no seu processo individual.

10.3 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos requi-
sitos de admissão exigíveis, previstos na alínea a) do ponto 10.1, aquando 
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, determina a exclusão do procedimento concursal.

10.4 — A não formalização de candidatura nos moldes previstos 
no ponto 10, bem como a não apresentação, do documento referido 
na alínea b) do ponto 10.1, dentro do prazo fixado no presente aviso, 
determina a exclusão do procedimento concursal.

10.5 — A apresentação de documento falso, determina a participação 
à entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar e, ou, 
penal.

11 — Métodos de seleção: Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 21 de junho, na atual redação, serão aplicados os métodos 
de seleção obrigatórios: Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação 
de Competências, nos seguintes termos:

11.1 — Avaliação curricular, com uma ponderação de 60 % na valo-
ração final, expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até 
às centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética 
ponderada das classificações dos elementos a avaliar, onde são consi-
derados os que assumem maior relevância para o posto de trabalho a 
ocupar, nomeadamente os seguintes:

a) A habilitação académica ou nível de qualificação certificado pelas 
entidades competentes;
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A formação profissional, considerando -se as áreas de formação e 
aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as com-
petências necessárias ao exercício da função;

A experiência profissional com incidência sobre a execução de ati-
vidades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade das 
mesmas;

A avaliação do desempenho relativa ao último biénio avaliado em que 
o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade 
idênticas às do posto de trabalho a ocupar. Na ausência de qualquer 
avaliação de desempenho, será exigida a apresentação de documento, 
emitido pelo serviço respetivo, comprovativo desse facto, caso em que 
o júri atribuirá uma classificação referida em ata de critérios;

b) Entrevista de avaliação de competências, com uma ponderação de 
40 % na valoração final, sendo avaliada segundo os níveis classificativos 
de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais corres-
pondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, 
visando obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre 
comportamentos profissionais diretamente relacionados com as compe-
tências consideradas essenciais para o exercício da função;

11.2 — Valoração dos métodos de seleção — Cada um dos métodos 
de seleção, bem como cada uma das fases que comportem, é eliminatório 
pela ordem constante na publicitação, sendo excluídos do procedimento 
os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores 
num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase 
seguintes.

11.3 — A ordenação final dos candidatos que completem o proce-
dimento, com aprovação em todos os métodos de seleção aplicados, 
é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, em 
resultado da média ponderada, das classificações quantitativas obtidas 
em cada método de seleção, através da seguinte fórmula.

CF = 60 % AC + 40 % EAC

11.4 — Em caso de empate após a aplicação dos critérios de desempate 
legalmente previstos, prefere o candidato que obtiver maior valoração 
no método de seleção, Avaliação curricular.

11.5 — Os parâmetros de avaliação, bem como a grelha classificativa 
e o sistema de valoração final, constam da ata de reunião do júri do 
respetivo procedimento concursal, a qual será facultada aos candidatos, 
sempre que solicitada.

11.6 — Quotas de Emprego
a) Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o can-

didato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, 
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

b) Os candidatos devem mencionar no formulário de candidatura, 
o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de 
comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos 
do diploma supramencionado.

12 — Composição do júri:
Presidente do júri: — Dra. Maria Antónia Martins do Nascimento, 

Diretora de Departamento de Administração e Finanças da Câmara 
Municipal de Faro;

Vogais Efetivos: — Dra. Sílvia Dora Florêncio Barros Pereira, Chefe 
de Divisão de Administração e Recursos Humanos, que substituirá a 
Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e Dra. Natércia Maria 
Rodrigues Mendonça Palma, Chefe de Divisão de Gestão Financeira, 
ambas da Câmara Municipal de Faro;

Vogais Suplentes: — Dr. Bruno André Martins Jesus e Dra. Maria 
Palma Correia, ambos técnicos superiores na área de gestão, da Câmara 
Municipal de Faro.

13 — A lista dos resultados obtidos em cada método de sele-
ção é afixada em local visível e público nas instalações da Câmara 
Municipal de Faro e disponibilizada na sua página eletrónica, em 
(www.cm -faro.pt).

14 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após 
homologação, é afixada em local visível e público nas instalações da 
Câmara Municipal de Faro, disponibilizada na sua página eletrónica, 
em (www.cm -faro.pt) e publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República, com informação sobre a sua publicitação.

15 — Forma e comunicação das notificações aos candidatos: Todas as 
notificações dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo as necessá-
rias para efeitos de audiência dos interessados, e as convocatórias para a 
realização do método de seleção que exija a presença do candidato são 
efetuadas por ofício registado, nos termos dos artigos 30.º, 31.º e 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

16 — Política de Igualdade: Nos termos do Despacho conjunto 
n.º 373/2000, de 1 de março, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º 

da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.

17 — Publicitação do Aviso: O presente aviso será publicitado nos 
seguintes locais e datas:

a) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no primeiro dia 
útil seguinte ao da publicação no Diário da República;

b) Na página eletrónica da Câmara Municipal de Faro por extrato, a 
partir da data da publicitação no Diário da República;

c) Em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo 
de três dias úteis, contados da data da publicação no Diário da Repú-
blica.

30 de junho de 2017. — O Vereador com o Pelouro dos Recursos 
Humanos, Dr. José António Mendes Guerreiro Cavaco.
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 MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

Aviso n.º 8151/2017

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira e 
categoria de assistente operacional (coveiro).

1 — Nos termos do disposto nos artigos 28º, 30.º, 31.º e 33.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LGTFP), e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se público que, por deliberação da Câmara Munici-
pal tomada em 11 de maio de 2017, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República, procedimento Concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público na modalidade de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, nos termos 
e de acordo com as regras previstas na legislação aplicável, tendo em 
vista o preenchimento de um posto de trabalho previsto e não ocupado 
no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, na carreira e categoria de 
Assistente Operacional (Coveiro).

2 — Consultada a entidade centralizadora para constituição de re-
servas de recrutamento (ECCRC), em cumprimento do disposto no 
artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual re-
dação, atribuição ora conferida ao INA, nos termos da alínea d) do n.º 2 
do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 48/2012, de 29 de fevereiro, foi prestada 
a seguinte informação em 21 de junho de 2017: «Não tendo ainda de-
corrido qualquer Procedimento Concursal para constituição de reservas 
de recrutamento para a categoria de Assistente Operacional, declara -se 
a inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer candidato com 
o perfil adequado».

3 — Caracterização do posto de trabalho:
Procede à abertura e aterro de sepulturas, ao depósito e ao levan-

tamento dos restos mortais; cuida do setor do cemitério que lhe está 
distribuído; Exerce as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei 
ou por despacho superior.

Funções de complexidade de grau 1 com a categoria de assistente 
operacional, na área de coveiro para exercer as suas atividades na Divisão 
de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente. Proceder a inumações 
(execução de funerais), exumações (levantamento de cadáveres), limpeza 
e manutenção de todo o espaço envolvente.

4 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro (Código do Procedimento Administrativo), e Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

5 — Local de trabalho: Área do Concelho de Ferreira do Zêzere.
6 — Posição Remuneratória: O posicionamento remuneratório do 

trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias será objeto de 
negociação, imediatamente após o termo do procedimento concursal, nos 
termos do artigo 38.º da LGTFP, observando o disposto no artigo 42.º da 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, cujos efeitos foram prorrogados 
pelo artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, sendo a posição 
remuneratória de referência: posição remuneratória 1, nível remunera-
tório 1, que equivale a € 557 mensais.


