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MUNICÍPIO DE PINHEL
Aviso n.º 4658/2017

Procedimento concursal para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
na categoria de assistente operacional

310405319

MUNICÍPIO DE ODEMIRA
Aviso n.º 4656/2017
Conclusão do período experimental
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, de acordo com os despachos da Sr.ª Vereadora
dos Recursos Humanos datados de 21/03/2017, concluíram com sucesso
os períodos experimentais referentes ao contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, os/as trabalhadores/as:
Maria Carmen Alão da Silva Augusto, na carreira e categoria de
Assistente Operacional;
Leonardo Simões da Silva, na carreira e categoria de Assistente Operacional;
Competência delegada.
27/03/2017. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Deolinda
Maria Pinto Bernardino Seno Luís.
310404696

MUNICÍPIO DE OEIRAS
Aviso n.º 4657/2017
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que o Município de Oeiras tem uma reserva de recrutamento para a categoria de assistente operacional na área de limpeza urbana, constituída
por 50 candidatos, na sequência do procedimento concursal para esse
efeito, aberto por aviso n.º 9726/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 167, de 27 de agosto;
Foi celebrado 1 contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, conforme previsto na lei n.º 35/2014, de 20 de junho, de
acordo com a respetiva lista unitária de ordenação final e com recurso
à reserva de recrutamento, com a seguinte trabalhadora: Sílvia de Deus
Pereira Vieira, para a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1,
com início a 3/4/2017.
5 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Paulo Vistas.
310411556

Faz-se pública a deliberação de Câmara, de 01/03/2017, que autoriza
a abertura do procedimento concursal comum na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em
vista o preenchimento de quatro postos de trabalho previstos no Mapa
de Pessoal da Câmara Municipal de Pinhel, na categoria/carreira de
Assistente Operacional, nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e da alínea a) do artigo 3.º 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.
1 — Descrição sumária das funções:
As constantes no anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, referido nos artigos 86.º,
n.º 1, alínea a), e 88.º, n.º 2, às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional, nomeadamente fazer serviço de cozinha.
2 — Requisitos especiais:
Os candidatos deverão ser detentores de nível habilitacional de grau
de complexidade funcional 1 (escolaridade mínima obrigatória).
3 — Legislação aplicável:
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril.
4 — Local de trabalho:
Situa-se na área do Município de Pinhel
5 — O posicionamento remuneratório:
O posicionamento remuneratório do candidato a recrutar é o correspondente à 1.ª posição, do 1.º nível, sendo a remuneração de referência
o salário mínimo nacional, de acordo com o disposto no artigo 38.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com
o artigo 42.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, sem prejuízo
de poder vir a oferecer posição remuneratória diferente, nos termos e
com observância dos limites e restrições legalmente definidos quanto à
determinação de posicionamento remuneratório.
6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Os requisitos de admissão, definidos no artigo 17,º e alínea a)
do n.º 1 do artigo 86.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são os seguintes:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela
Constituição, Lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para
o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício
de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatórias.
6.2 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem em regime de emprego público por tempo indeterminado,
estejam integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho de assistente
operacional no mapa de pessoal do Município.
6.3 — Não podem ser admitidos candidatos que não possuam os
requisitos especiais exigidos no n.º 2.
7 — Métodos de seleção:
7.1 — Os métodos de seleção a aplicar aos candidatos serão:
a) Prova de conhecimentos, (PC): A qual será de forma oral e natureza prática, com a duração de trinta minutos, destinando-se a avaliar
se, e em que medida, os candidatos dispõem das competências técnicas
necessárias ao exercício da função.
b) Entrevista profissional de seleção (EPS): que visa avaliar de forma
objetiva e sistemática a experiência e os aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecidos entre entrevistador e o
candidato;
c) Avaliação psicológica (AP): que visa avaliar, através de técnicas
de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e
competências comportamentais dos candidatos em função das exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de
competências previamente definido.
A classificação final será apurada nos seguintes termos:
CF = (PC x 0.40) + (EPS x 0.20) + (AP x 0.40)
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8 — Os métodos de seleção são valorados de acordo com o definido
no artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
9 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à desistência do concurso, e serão excluídos
do procedimento.
10 — Nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de fevereiro, é reservado 2 postos de trabalho para candidatos com
deficiência igual ou superior a 60 %.
11 — Formalização de candidaturas:
As candidaturas deverão ser formalizadas, no prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação no Diário da República, mediante
preenchimento de caráter obrigatório, de requerimento disponível na
Loja do Cidadão, no Município de Pinhel, sito no Largo Ministro Duarte
Pacheco, n.º 8, 6400-358 Pinhel, ou na nossa página eletrónica em www.
cm-pinhel.pt, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio registado
com aviso de receção, para a morada acima mencionada.
Os requerimentos de admissão ao concurso devidamente preenchidos
e assinados, deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, de:
a) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assinado
pelo candidato,
c) Fotocópia do documento de identificação.
12 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação no Diário
da República e no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma
data, será publicitado num jornal de expansão nacional.
13 — Para efeitos do estipulado no n.º1 do artigo 4.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, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento na Câmara Municipal de Pinhel, que satisfaçam
estas necessidades e que se encontra suspensa a consulta prévia prevista
na Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, por não estar constituída a
Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias (EGRA), estabelecida no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro, e
Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro.
14 — Composição do Júri: O Júri do presente procedimento e de
acompanhamento do período experimental, será composto pelos seguintes elementos:
Presidente: Sandra Cristina Sobral Caçote, Técnica Superior na área
da Educação;
Vogais efetivos: João de Jesus Martins Marujo, Chefe de Divisão de
Urbanismo e Equipamentos e Alfredo Manuel dos Santos, Coordenador
Técnico no Apoio Administrativo e Recursos Humanos;
Vogais suplentes: Sara Filipa Gaspar dos Santos Pires Almeida, Técnica superior e Carla Sofia Lopes Lemos, Assistente Técnica na área
dos Recursos Humanos.
31 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui
Manuel Saraiva Ventura.
310409475

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
Aviso n.º 4659/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
29 de março de 2017, no uso da competência que me é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, e nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto,
com a redação introduzida pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro,
foi designada, Susana Isabel Henriques Pita Esculcas, para o cargo de
direção intermédia de 3.º grau — Chefe de Serviço de Educação, em
regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos
à data de 1 de abril de 2017, com a seguinte fundamentação:
Aprovação no procedimento concursal;
Perfil pessoal e técnico ideal para o desempenho do cargo;
Preparação técnica e académica para eficaz apoio ao órgão executivo
e seu presidente;
Acentuado conhecimento do Município, sua organização e atribuições
específicas da unidade orgânica — Serviço de Educação.

Anexa-se nota relativa às habilitações académicas e currículo profissional da designada.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Ciências da Educação, pela Universidade de Coimbra — Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação.
Currículo profissional:
Em 04.12.2000 — Celebra contrato administrativo de provimento
na categoria de estagiária (área de ciências da educação) — Câmara
Municipal de Ponte de Sor;
Em 11.02.2002 — Aceita nomeação definitiva na categoria de Técnica
Superior de 2.ª classe (área de ciências da educação)- Câmara Municipal
de Ponte de Sor;
Em 20.12.2005 — Aceita nomeação na categoria de Técnica Superior
de 1.ª classe (área de ciências da educação) — Câmara Municipal de
Ponte de Sor;
Coordena desde 2006, a área do planeamento estratégico e dos projetos
socioeducativos no meio escolar;
Coordena desde 2015, o projeto transnacional no âmbito do Programa
Erasmus +.
5 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira
Hilário.
310410819
Aviso n.º 4660/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
29 de março de 2017, no uso da competência que me é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, e nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto,
com a redação introduzida pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro,
foi designada, Maria Manuela Carvalho Correia Lopes, para o cargo
de direção intermédia de 3.º grau — Chefe de Recursos Humanos, em
regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos
à data de 1 de abril de 2017, com a seguinte fundamentação:
Aprovação no procedimento concursal;
Perfil pessoal e técnico ideal para o desempenho do cargo;
Preparação técnica e académica para eficaz apoio ao órgão executivo
e seu presidente;
Acentuado conhecimento do Município, sua organização e atribuições
específicas da unidade orgânica — Recursos Humanos.
Anexa-se nota relativa às habilitações académicas e currículo profissional da designada.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito, pela Universidade Internacional.
Currículo profissional:
17.06.1987 — Ingressa na carreira de oficiais administrativos do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Ponte de Sor, tendo sido
nomeada 3.º oficial administrativo;
21.01.1991 — Nomeada 2.º oficial administrativo — Responsável
pela implementação, gestão e administração do sistema informático da
Câmara Municipal;
29.06.1994 — Nomeada 1.º oficial administrativo — Operadora de
informática com funções de gestão e administração do sistema informático da Câmara Municipal;
23.01.1998 — Nomeada assistente administrativo principal — Desempenho de funções no serviço de notariado atas da Câmara Municipal;
24.07.2001 — Nomeada chefe de secção — Desempenho de funções
na divisão de assuntos jurídicos, onde desenvolveu tarefas administrativas de apoio àquela divisão subjacentes a todos os procedimentos legais
de intervenção nos mais diversos processos desenvolvidos no serviço;
12.01.2003 — Transita para a carreira técnica superior tendo sido nomeada em comissão de serviço extraordinária, desempenhando funções
de natureza jurídica na divisão de assuntos jurídicos e posteriormente na
secção de recursos humanos como responsável pelas tarefas cometidas
ao serviço e pela gestão do respetivo pessoal;
12.11.2004 — Nomeada técnica superior de 2.ª classe (área de direito)
desenvolvendo funções no departamento jurídico — administrativo,
nomeadamente tarefas de natureza jurídica inerentes ao departamento
e na secção de recursos humanos;
01.07.2008 — Nomeada Chefe de Divisão Administrativa da Câmara
Municipal de Ponte de Sor;

