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 MUNICÍPIO DE CASCAIS

Aviso n.º 10853/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que, foram homologadas, 

por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascais, 
Dr. Carlos Carreiras, de 11 de agosto de 2017, as atas do Júri responsá-
vel pelo acompanhamento e avaliação final que comprovaram que foram 
concluídos com sucesso, os períodos experimentais de Inês Cláudia 
Santana Silva Capitão Teixeira, Rita Susana Louseiro Pereira, Ricardo 
Miguel Ferreira Guimarães, António Filipe Pereira Barbado, Rui Miguel 
Barros e Sousa, André Filipe da Silva Brígida, Carla Alexandra Lourenço 
Alves, Maria Cruz Quaresma Graça Lourenço, Maria Luísa Martins 
Batista, Ana Magalhães Vilas Boas, Pedro Rafael Pereira Tadeu, Fer-
nanda Manuela Henrique Banheiro Moutinho, Cláudio Alexandre Lou-
renço Pinto, Sandra Isabel Costa Lopes, Catarina Susana Costa Gomes 
Matias, Maria Luísa Gomes Santos Silva, Helena Maria Valente Alves 
Andrade Simões, Francisco Perpétua Monge Rodrigues, Gabriela Sofia 
Rodrigues Lopes Matos, Francisco José Rosa Gomes, Carlos Fernando 
Augusto de Carvalho, Oldemiro da Silva Cravo, Ana Paula Ventura 
Silva Leite Garcia, Cláudia Barbeiro Lopes, Maria Florinda Correia Pais 
David do Ó Moreira, Salomé Filipa Martinho dos Santos, Luís Filipe 
Nolasco Costa, Mariana Raquel Espada Carrilho Lopes, Talma Alexan-
dra Santos Miranda Leocádio, Paulo Marques Nunes Corrêa, João Pedro 
Cabrita Pinto Fonseca Martins, Bruno Alexandre Tavares Romão, Ana 
Maria Silva Rico, Carolina Leandro Lourenço, Gilda Maria Vaz Pacheco 
Ortiz, Rita Alexandra Franco Pinto, Maria João Pedrico Ribeiro Crespo 
Couchinho Netto, Mara Célia Reis Carvalho Venâncio, João Carlos 
Mariano Teixeira, Maria João Pelado Olivença Vieira Pereira, Sandra 
Maria Oliveira Mestre, Pedro Miguel Paulo Assunção, Carla Sofia 
Cardoso Gonçalves Ramos Calvão, Teresa Lomelino Freitas Vilhena 
Roque, Maria Paula Noronha Venâncio, Tomás Alberto Feliciano dos 
Santos Silva, Diana Andreia Pereira Silva Santos, Filipa Renata Gomes 
Fernandes Rocha, Joelma Rondo Melo Ferreira, Vanessa Sofia Matos 
Lopes, Inês Rodrigues Fradique, Sónia Cristina Ventura Algarvio Es-
perança, João Manuel Félix Malta, Márcio Sá Reigada, Ana Cristina 
Henriques Santos Neves, Mónica Vieira Souza Silva, Maria Adelaide 
Fonseca Grácio Lopes, Sara Nogueira Rodrigues, Paula Cristina Maria 
Lopes, Florbela Maria Reis Cupido Gonçalves Duarte, Adriana Alexan-
dra Neves Leirinha, Isabel Fátima Arroio Mendes Carreira, Ana Cristina 
Ribeiro Silva Cardoso, António José Canada Carvalho, Cristina Maria 
Silva Guerreiro Almeida, Nuno Miguel Martins Guimarães, Aline Nunes 
Santos Pereira, Vanessa Ochoa Pires Mendes, Ana Isabel Coragem Serra, 
Fabiana Priscila Monteiro Alves, Marta Ferreira Machado, Nelson Mar-
ques Cunha, Andressa Cristina Martins Oliveira, Carla Cristina Silva 
Tomé, Luís Filipe Veríssimo, Sandra Cristina Coutinho Albuquerque 
Costa, Vera Lúcia Santos Fonseca, Ana Cláudia Fernandes Andrade, 
Marta Angélica Diegues Araújo, Carla Sofia Silva Nunes, Carla Sofia 
Veiga Nobre Carmo, Maria José Martins Rodrigues, Mireille Heleno 
Torrado, Raquel Cruz Ribeiro Guilherme, Inês Filipa Ferreira Bandarra 
Pacheco, Marta Filipa Silva Rocha, Anabela Sousa Rodrigues Carvalho, 
João Paulo Luz Caetano, Patrícia Alexandra Mateus Correia de Carva-
lho, Maria Adelina Fonseca Monteiro, Helena Maria Ferreira Gomes 
d’Almeida, Maria Carmo Ferraz Azevedo Costa, Frederico Leôncio 
Olim de Mendonça de Brito Pedreira, Ana Cristina Santos Freitas, Marta 
Filipa Martins Nunes, Regina Sousa Santos Capelo, Cláudia Alexandra 
Jesus Adro, Edite Maria Carriço Oliveira Jordão Neves, Maria Helena 
Henriques Silva Dores e Ana Cristina Cruz Paulo, respetivamente com 
as seguintes classificações finais de 18,44 (dezoito virgula quarenta e 
quatro) Valores; 14,48 (catorze vírgula quarenta e oito) Valores; 
15,98 (quinze vírgula noventa e oito) Valores; 17,66 (dezassete vírgula 
sessenta e seis) Valores; 15,98 (quinze vírgula noventa e oito) Valores; 
19,20 (dezanove vírgula vinte) Valores; 16,42 (dezasseis vírgula quarenta 
e dois) Valores; 18,64 (dezoito vírgula sessenta e quatro) Valores; 
18,58 (dezoito vírgula cinquenta e oito) Valores; 19,40 (dezanove vírgula 
quarenta) Valores; 16,50 (dezasseis vírgula cinquenta); 15,76 (quinze 
vírgula setenta e seis) Valores; 13,20 (treze vírgula vinte) Valores; 
16,62 (dezasseis vírgula sessenta e dois) Valores; 16,90 (dezasseis vírgula 
noventa) Valores; 14,90 (catorze vírgula noventa) Valores; 13,26 (treze 
vírgula vinte e seis) Valores; 13,60 (treze vírgula sessenta) Valores; 19,60 
(dezanove vírgula sessenta) Valores; 17,08 (dezassete vírgula zero oito) 
Valores; 17,68 (dezassete vírgula sessenta e oito) Valores; 18,18 (dezoito 
vírgula dezoito) Valores; 16,66 (dezasseis vírgula sessenta e seis) Valo-
res; 18,20 (dezoito vírgula vinte) Valores; 16,92 (dezasseis vírgula no-
venta e dois) Valores; 18,66 (dezoito vírgula sessenta e seis) Valores; 
16,24 (dezasseis vírgula vinte e quatro) Valores; 19,20 (dezanove vírgula 
vinte) Valores; 19,60 (dezanove vírgula sessenta) Valores; 18,20 (dezoito 
vírgula vinte) Valores; 12,30 (doze vírgula trinta) Valores; 17,64 (de-
zassete vírgula sessenta e quatro) Valores; 18,76 (dezoito vírgula setenta 
e seis) Valores; 19,12 (dezanove vírgula doze) Valores; 18,90 (dezoito 
vírgula noventa); 17,00 (dezassete) Valores; 15,68 (quinze vírgula ses-

senta e oito) Valores; 16,64 (dezasseis vírgula sessenta e quatro) Valores; 
13,72 (treze vírgula setenta e dois) Valores; 14,08 (catorze vírgula zero 
oito) Valores; 17,38 (dezassete vírgula trinta e oito) Valores; 18,50 (de-
zoito vírgula cinquenta) Valores; 15,20 (quinze vírgula vinte) Valores; 
18,20 (dezoito vírgula vinte) Valores; 15,28 (quinze vírgula vinte e oito) 
Valores; 17,90 (dezassete vírgula noventa) Valores; 16,80 (dezasseis 
vírgula oitenta) Valores; 17,22 (dezassete vírgula vinte e dois) Valores; 
18,20 (dezoito vírgula vinte) Valores; 14,50 (catorze vírgula cinquenta) 
Valores; 16,80 (dezasseis vírgula oitenta) Valores; 15,00 (quinze) Valo-
res; 16,92 (dezasseis vírgula noventa e dois) Valores; 17,08 (dezassete 
vírgula zero oito) Valores; 14,16 (catorze vírgula dezasseis) Valores; 
16,36 (dezasseis vírgula trinta e seis); 19,18 (dezanove vírgula dezoito) 
Valores; 17,92 (dezassete vírgula noventa e dois) Valores; 16,36 (dezas-
seis vírgula trinta e seis) Valores; 16,08 (dezasseis vírgula zero oito) 
Valores; 14,65 (catorze vírgula sessenta e cinco) Valores; 17,20 (dezas-
sete vírgula vinte) Valores; 17,58 (dezassete vírgula cinquenta e oito) 
Valores; 17,92 (dezassete vírgula noventa e dois) Valores; 17,22 (dezas-
sete vírgula vinte e dois) Valores; 18,20 (dezoito vírgula vinte) Valores; 
15,10 (quinze vírgula dez) Valores; 18,62 (dezoito vírgula sessenta e 
dois) Valores; 16,52 (dezasseis vírgula cinquenta e dois) Valores; 
17,50 (dezassete vírgula cinquenta) Valores; 15,10 (quinze vírgula dez) 
Valores; 18,06 (dezoito vírgula zero seis) Valores; 15,12 (quinze vírgula 
doze) Valores; 17,92 (dezassete vírgula noventa e dois) Valores; 
14,84 (catorze vírgula oitenta e quatro) Valores; 17,20 (dezassete vírgula 
vinte) Valores; 12,94 (doze vírgula noventa e quatro) Valores; 16,34 (de-
zasseis vírgula trinta e quatro) Valores; 19,60 (dezanove vírgula sessenta) 
Valores; 17,50 (dezassete vírgula cinquenta) Valores; 13,40 (treze vírgula 
quarenta) Valores; 16,90 (dezasseis vírgula noventa) Valores; 17,92 (de-
zassete vírgula noventa e dois) Valores; 16,66 (dezasseis vírgula sessenta 
e seis) Valores; 18,20 (dezoito vírgula vinte) Valores; 17,36 (dezassete 
vírgula trinta e seis) Valores; 16,80 (dezasseis vírgula oitenta) Valores; 
18,20 (dezoito vírgula vinte valores) Valores; 17,48 (dezassete vírgula 
quarenta e oito) Valores; 16,02 (dezasseis vírgula zero dois); 14,00 (ca-
torze) Valores; 15,68 (quinze vírgula sessenta e oito) Valores; 16,24 (de-
zasseis vírgula vinte e quatro) Valores; 15,08 (quinze vírgula zero oito) 
Valores; 15,54 (quinze vírgula cinquenta e quatro) Valores; 13,00 (treze) 
Valores; 19,44 (dezanove vírgula quarenta e quatro) Valores; 16,64 (de-
zasseis vírgula sessenta e quatro) Valores; 19,25 (dezanove vírgula vinte 
e cinco); 16,08 (dezasseis vírgula zero oito) Valores, para a ocupação 
de postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional, 
no Departamento de Educação e Desporto, Divisão de Administração 
e Gestão Educativa, na sequência do procedimento concursal comum 
de recrutamento de 70 trabalhadores em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e catego-
ria de Assistente Operacional, área de ação educativa, aberto por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 84, de 02 de maio 
de 2016, após acionada a reserva de recrutamento.

23 de agosto de 2017. — A Vereadora, Paula Gomes da Silva.
310742288 

 MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE

Aviso (extrato) n.º 10854/2017
Para efeitos do disposto na alínea b) n.º 1 artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que foi celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas, na sequência de concurso externo de ingresso, e 
após conclusão com sucesso do período de estágio, para constituição 
da relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, na 
carreira de Técnico de Informática, categoria de Técnico de Informática, 
do grau 1, nível 1, posicionada no nível remuneratório entre 13 e 14, da 
tabela remuneratória única, com a seguinte trabalhadora: Maria Isabel 
Colaço Constantino, com início no dia 1 de agosto de 2017.

24 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Francisco José 
Caldeira Duarte.

310744329 

 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 10855/2017
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, na atual redação e 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, 
torna -se público que, por meu despacho de 24/08/2017, proferidos 
no âmbito das competências que me foram delegadas pelo Despacho 
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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 Mu-
nicipal tomada na sessão extraordinária do dia 22/12/2016, autorizando 
a abertura de procedimento concursal para dois postos de trabalho para 
a carreira/categoria de assistente operacional para as áreas funcionais de 
Calceteiro e Canalizador, bem como da deliberação da Câmara Municipal 
tomada na reunião ordinária pública do dia 13/06/2016 e por deliberação 
da Assembleia Municipal do dia 04/07/2016, em continuação da sessão 
ordinária iniciada em 29/06/2016, autorizando a abertura de procedi-
mento concursal para dois postos de trabalho para a carreira/categoria 
de assistente operacional para a área funcional de Coveiro, tendo sido 
provido apenas 1 posto de trabalho, se encontram abertos procedimentos 
concursais comuns, para constituição de vínculo público, na modalidade 
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, dos postos de traba-
lho abaixo indicados, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da 
publicação do presente aviso no Diário da República, conforme mapa 
de pessoal desta Câmara Municipal, aprovado pelos Órgãos Executivo 
e Deliberativo Municipais, nos seguintes termos:

Referência A — 1 (um) posto de trabalho, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional — Calceteiro.

Referência B — 1 (um) posto de trabalho, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional — Canalizador.

Referência C — 1 (um) posto de trabalho, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional — Coveiro.

2 — Legislação aplicável: Ao presente procedimento concursal à 
aplicável o disposto na LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua atual redação, 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 Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação.

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, na atual redação, 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 consti-
tuída, 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 
de reservas de recrutamento, declara -se a inexistência, em reserva de 
recrutamento, de qualquer candidato com os perfis adequados.”

5 — Caracterização dos postos de trabalho:
5.1 — Referência A — Assistente Operacional — Calceteiro, em 

conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado para o 
ano de 2017, nomeadamente para exercer funções de natureza executiva, 
de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas. 
Execuções de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funciona-
mento do serviço de Calceteiro na área do concelho de Faro, podendo 
comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob a 
sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo quando necessário 
à manutenção e reparação dos mesmos.

5.2 — Referência B — Assistente Operacional — Canalizador, em 
conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado para o 
ano de 2017, nomeadamente para exercer funções de natureza executiva, 
de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas. 
Execuções de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funciona-
mento do serviço de Canalização na área do concelho de Faro, podendo 
comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob a 
sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo quando necessário 
à manutenção e reparação dos mesmos.

5.3 — Referência C — Assistente Operacional — Coveiro em con-
formidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado para o ano 
de 2017, nomeadamente para exercer funções de natureza executiva, de 
caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas. 
Execuções de tarefas de apoio elementares, podendo comportar esforço 
físico, em todos os cemitérios do concelho de Faro. Responsabilidade 
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta utilização, pro-
cedendo quando necessário à manutenção e reparação dos mesmos.

5.4 — Perfil de competências pretendido, comum às referências: 
Orientação para os resultados, orientação para o serviço público, ino-
vação e qualidade, otimização de recursos.

6 — Local de trabalho — Circunscrição territorial do Concelho de 
Faro, podendo, no entanto, serem executados trabalhos fora da área do 
concelho, sempre que ocorram situações que assim o exijam.

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 primeira, 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 seguinte:

Referências A, B e C — 1.ª posição remuneratória/nível remune-
ratório 1, a que corresponde, presentemente, a remuneração base de 
557,00 euros;

8 — Âmbito do recrutamento:
8.1 — Atenta a impossibilidade de provimento da totalidade dos 

postos de trabalho postos a concurso para a área funcional de Assistente 
operacional (coveiro), no âmbito de procedimento concursal aberto em 
26/07/2016, bem como as dificuldades de recrutamento para as demais 
áreas funcionais em causa e por uma questão de economia, eficiência, 
eficácia e celeridade, de acordo com os nos 4 e 5 do artigo 30.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, na atual redação, e ao abrigo 
das deliberações dos Órgãos Executivo e Deliberativo Municipais acima 
mencionadas, podem candidatar  -se aos procedimentos em causa, tra-
balhadores com vínculo de emprego público a termo ou candidatos sem 
vínculo de emprego público.

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.
8.2 — 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:
Referência A, B e C: Escolaridade obrigatória — 4.ª classe para in-

divíduos nascidos até 31 de dezembro de 1966, 6.º ano de escolaridade 
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para os nascidos entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980 
e o 9.º ano de escolaridade para os nascidos a partir de 1 de janeiro 
de 1981, não sendo possível a substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional;

10 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser di-
rigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Faro, apresentadas em su-
porte 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 e referência 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 documento comprovativo 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 e do órgão ou 
serviço onde o candidato exerce funções;

d) Os candidatos a quem seja aplicável o método da avaliação curri-
cular, devem proceder à apresentação de Curriculum Vitae detalhado, do 
qual deve constar: identificação pessoal, habilitações literárias, qualifica-
ções profissionais (formação profissional, estágios praticados e trabalhos 
efetuados) e experiência em áreas funcionais específicas, principais 
atividades desenvolvidas e em que períodos, bem como documentos 
comprovativos da formação profissional frequentada, e da avaliação de 
desempenho obtida no período relevante para a sua ponderação;

e) 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) 
do 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:
11.1 — Métodos de seleção a aplicar, à generalidade dos candidatos:
a) Prova prática de conhecimentos (PPC), tem a duração máxima de 

30 minutos e incidirá sobre conteúdos genéricos e específicos relacio-
nados diretamente com as funções, visando avaliar os conhecimentos 
académicos e/ou profissionais, bem como as competências técnicas 
dos candidatos, necessárias ao exercício das atribuições, competências 
e/ou atividades caracterizadas do posto de trabalho em recrutamento. A 
ponderação desta prova para a valoração final é de 50 % sendo atribuída 
a classificação numa escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valo-
ração até às centésimas, de caráter eliminatório para as classificações 
inferiores a 9,50 valores.

A prova prática de conhecimentos será avaliada tendo em conta os 
seguintes parâmetros de avaliação: perceção e compreensão da tarefa 
(PCT); qualidade de realização (QR); celeridade na execução (CE); 
grau de conhecimentos técnicos demonstrados (GCTD). Cada um dos 
parâmetros será avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado, 

Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

A classificação da prova prática de conhecimentos específicos é igual 
à média aritmética dos valores obtidos em cada fator de avaliação, ou 
seja, será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

PPC = (PCT + QR + CE + GCTD)/4

e incidirá sobre a execução das seguintes tarefas, de acordo com o 
programa de provas práticas de conhecimentos infra indicadas:

Referência A — 1 (um) posto de trabalho, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional — Calceteiro:

Sinalização dos trabalhos na via pública utilizando a sinalização 
temporária amovível, incluindo delimitação da zona de intervenção; 
marcação planimétrica e altimétrica dos alinhamentos de lancis e das 
áreas de revestimento (calçada e/ou pavê) a executar; assentamento de 
lancil, incluindo fechamento das juntas e execução de esquadrias por 
intermédio de corte das peças; assentamento de revestimento (calçada 
miúda), incluindo fechamento de juntas; compactação do revestimento 
(calçada miúda), por intermédio de placa vibratória ou maço, devendo 
o candidato proceder à prévia seleção das ferramentas necessárias para 
o efeito, tendo presente a importância das regras de segurança apli-
cáveis, incluindo a correta utilização dos equipamentos de proteção 
individual.

Referência B — 1 (um) posto de trabalho, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional — Canalizador:

Execução de canalizações em edifícios, instalações e outros locais, 
destinados ao transporte de água; Montagem, conservação, reparação, 
corta e enrosca tubos; Solda tubos de inox, ferro e materiais afins; 
Procede à realização dos diversos pedidos diários, inerentes à função; 
Assegura o controlo e monitorização de todos os pontos de consumo de 
água; Intervém nas necessárias substituições de redes e de instalações 
sanitárias nas instalações na dependência do Município de Faro, devendo 
o candidato proceder à prévia seleção das ferramentas necessárias para 
o efeito, tendo presente a importância das regras de segurança apli-
cáveis, incluindo a correta utilização dos equipamentos de proteção 
individual.

Referência C — 1 (um) posto de trabalho, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional — Coveiro:

Execução de tarefas de abertura de sepultura e/ou de exumação de 
restos mortais, a qual passa por ser capaz de demonstrar metodologia 
do serviço, manuseamento do equipamento de forma correta e eficaz, 
prevenção e segurança na concretização da tarefa, capacidade de lidar 
com as contrariedades, resistência emocional e robustez física.

b) Avaliação Psicológica, com uma ponderação de 50 % na valora-
ção final, sendo valorada em cada fase intermédia do método, através 
das menções classificativas de Apto e Não Apto, e na última fase do 
método para candidatos que o tenham completado, através dos níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8, e 4 valores;

11.2 — Aos candidatos detentores de vínculo de emprego público, 
que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou ati-
vidade, caracterizadora do posto de trabalho em causa, bem como aos 
candidatos colocados em situação de requalificação que, imediatamente 
antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou ativi-
dade, os métodos de seleção a aplicar são, exceto quando afastados, por 
escrito, os seguintes:

a) Avaliação curricular, com uma ponderação de 50 % na valoração 
final, expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às 
centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética 
das classificações dos elementos a avaliar, onde são considerados os 
que assumem maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, no-
meadamente os seguintes:

A habilitação académica ou nível de qualificação certificado pelas 
entidades competentes;

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 ano avaliado em que 
o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade 
idênticas às do posto de trabalho a ocupar. Na ausência de qualquer 
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avaliação de desempenho, será exigida a apresentação de documento, 
emitido pelo serviço respetivo, comprovativo desse facto, caso em que 
o júri atribuirá uma classificação de 10 valores;

b) Entrevista de avaliação de competências, com uma ponderação de 
50 % 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;

11.3 — 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.

11.4 — 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 aritmética ponderada, das classificações quantitativas 
obtidas em cada método de seleção.

11.5 — Em caso de empate após a aplicação dos critérios de desempate 
legalmente previstos, prefere o candidato que obtiver maior valoração 
no parâmetro de avaliação do grau de conhecimentos técnicos/práticos 
demonstrados, no âmbito da prova prática de conhecimentos específicos.

11.6 — Os parâmetros de avaliação, bem como a grelha classificativa 
e o sistema de valoração final, constam das atas de reunião dos júris 
dos respetivos procedimentos concursais, as quais serão facultadas aos 
candidatos, sempre que solicitadas.

11.7 — O candidato com deficiência tem preferência em igualdade 
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, 
nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

12 — Prova Prática:
12.1 — A prova prática de conhecimentos incidirá sobre a execução 

de tarefas indicadas no ponto 11.1, respeitante a cada referência.
13 — Composição do júri:
13.1 — Referência A — 1 (um) posto de trabalho, na carreira/cate-

goria de Assistente Operacional — Calceteiro:
Presidente: — Eng.º Luís Filipe Silva Barros, Diretor de Departa-

mento de Infraestruturas e Urbanismo da Câmara Municipal de Faro;
Vogais Efetivos: — Dra. Sílvia Dora Florêncio Barros Pereira, Chefe 

de Divisão de Administração e Recursos Humanos, que substituirá o 
Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos e Mário Costa de 
Jesus, Assistente Operacional — Calceteiro, ambos da Câmara Muni-
cipal de Faro;

Vogais Suplentes: Arq.º Carlos Manuel Gonçalves Nunes, Chefe de 
Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municiais e Luís Manuel 
Pereira Ramos, Assistente Operacional — Calceteiro, ambos da Câmara 
Municipal de Faro.

13.2 — Referência B — 1 (um) posto de trabalho, na carreira/cate-
goria de Assistente Operacional — Canalizador:

Presidente: — Eng.º Luís Filipe Silva Barros, Diretor de Departa-
mento de Infraestruturas e Urbanismo da Câmara Municipal de Faro;

Vogais Efetivos: — Dra. Sílvia Dora Florêncio Barros Pereira, Chefe 
de Divisão de Administração e Recursos Humanos, que substituirá o 
Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos e Luís Manuel Campos 
Casa Nova, Assistente Operacional — Canalizador, ambos da Câmara 
Municipal de Faro;

Vogais Suplentes: Arq.º Carlos Manuel Gonçalves Nunes, Chefe de 
Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municiais e Fernando José 
Martinho, Assistente Operacional — Canalizador, ambos da Câmara 
Municipal de Faro.

13.3 — Referência C — 1 (um) posto de trabalho, na carreira/cate-
goria de Assistente Operacional — Coveiro:

Presidente: — Eng.º Luís Filipe Silva Barros, Diretor de Departa-
mento de Infraestruturas e Urbanismo da Câmara Municipal de Faro;

Vogais Efetivos: — Eng.º Ilídio Rosário Rodrigues Cavaco, Chefe de 
Divisão de Ambiente, Energia e Mobilidade, que substituirá o Presidente 
do júri nas suas faltas e impedimentos e Dra. Sílvia Dora Florêncio Bar-
ros Pereira, Chefe de Divisão de Administração e Recursos Humanos, 
ambos da Câmara Municipal de Faro;

Vogais Suplentes: — João Manuel Conceição Marmelete, Assistente 
Técnico e Eng.º Abel Romeu Lopes Nunes, Técnico Superior na área de 
Engenharia do Ambiente, ambos da Câmara Municipal de Faro.

14 — A lista dos resultados obtidos em cada método de seleção 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).

15 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação, 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.

16 — Forma e comunicação das notificações aos candidatos: To-
das as notificações dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo 
as necessárias para efeitos de audiência dos interessados, e as convo-
catórias para a realização do método de seleção que exija a presença 
do candidato são efetuadas, 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.

17 — 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.

18 — 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 República.

28 de agosto de 2017. — O Vereador com o Pelouro dos Recursos 
Humanos, Dr. José António Mendes Guerreiro Cavaco.
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 MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

Declaração n.º 77/2017

Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal
de Ferreira do Alentejo para transposição

do Plano de Ordenamento da Albufeira de Odivelas
Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa, Presidente da Câmara Municipal 

de Ferreira do Alentejo, declara, nos termos do n.º 3 do artigo 121.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que para cumprimento do n.º 1, 
do artigo 78.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, procedeu -se à alteração 
por adaptação do Plano Diretor de Ferreira do Alentejo (PDMFA) para 
transposição do Plano de Ordenamento da Albufeira de Odivelas.

As alterações cumpriram as orientações emanadas da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, conforme n.º 2 
do artigo 78.º da mesma Lei, incidindo sobre o Regulamento e sobre as 
Plantas de Condicionantes, 28 e de Ordenamento, 71, do PDMFA, bem 
como na anexação das Plantas de Síntese e Condicionantes do POAO 
ao PDMFA, dele passando a fazer parte integrante na área contida no 
Município de Ferreira do Alentejo.

12 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Aníbal 
Sousa Reis Coelho da Costa.

Transposição para o PDM de Ferreira do Alentejo do Plano
de Ordenamento da Albufeira de Odivelas (POAO)

Alteração ao Regulamento

Artigo 5.º
Identificação dos espaços

Os espaços referidos na secção II deste capítulo que se encontram 
delimitados na carta de ordenamento, devidamente identificados na 
respetiva legenda, são os seguintes:

a) Espaços urbanos;
b) Espaços urbanizáveis;
c) Espaços industriais;
d) Espaços de indústria extrativa;
e) Espaços agrícolas;
1) Áreas de grande aptidão agrícola (áreas da RAN);
2) Áreas predominantemente agrícolas;


