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Subunidade Orgânica de 3.º Grau de Relações Institucionais e Comunicação — Dr. Rui José Sousa Rodrigues de Melo, no lugar de Dirigente
de 3.º Grau;
20-04-2017. — O Presidente da Câmara, Paulo Fonseca.
310567311

MUNICÍPIO DO PORTO
Aviso n.º 7514/2017
Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de
Técnico Superior.
Manutenção da exclusão e cessação
de procedimentos concursais
1 — Na sequência da audiência prévia, realizada no âmbito da aplicação do 3.º método de seleção e do projeto de lista unitária de ordenação, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º conjugado com a
alínea d) dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e n.os 1 a 5 do artigo 31.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e do Código do
Procedimento Administrativo (DL n.º 4/2015 de 07-01), notificam-se
os candidatos dos procedimentos concursais comuns para constituição
de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira/categoria
de Técnico Superior (m/f) conforme Aviso de abertura n.º 2314-A/2017,
publicado no 1.º Suplemento do Diário da República n.º 46, 2.ª série, de
06.03.2017 Ref.as 3) e 4), da manutenção da exclusão e apreciação das
alegações em conformidade com o n.º 6 do artigo 31.º conjugado com
a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.
2 — Mais se informa e para os devidos efeitos, tornando-se público
que, por despacho da Sr.ª Vice-Presidente e Vereadora do Pelouro da
Educação, Organização e Planeamento, Prof.ª Doutora Guilhermina
Rego, datado de 22.06.2017 e ao abrigo do disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua
atual redação, cessam os procedimentos concursais para constituição de
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de Técnico
Superior com as referências: 3) e 4), abertos através do Aviso de abertura
n.º 2314-A/2017, publicado no 1.º Suplemento do Diário da República
n.º 46, 2.ª série, de 06.03.2017.
26 de junho de 2017. — A Diretora de Departamento Municipal de
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.
310592819
Aviso n.º 7515/2017
Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de
Técnico Superior.
Manutenção da exclusão e homologação
das listas unitárias de ordenação final
1 — Na sequência da audiência prévia, realizada no âmbito da aplicação do 3.º método de seleção e do projeto de lista unitária de ordenação, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º conjugado com a
alínea d) dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e n.os 1 a 5 do artigo 31.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e do Código do
Procedimento Administrativo (DL n.º 4/2015 de 07-01), notificam-se os
candidatos dos procedimentos concursais comuns para constituição de
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira/categoria de
Técnico Superior (m/f) conforme Aviso de abertura n.º 1349/2016, publicado no Diário da República n.º 24, 2.ª série, de 04.02.2016 Ref.as X)
e Y), da manutenção da exclusão e apreciação das alegações em conformidade com o n.º 6 do artigo 31.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do
artigo 30.º da referida Portaria.
2 — Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º, conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se público
que as listas unitárias de ordenação final dos candidatos aprovados nos
procedimentos concursais para constituição de vínculo de emprego

público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para a carreira de Técnico Superior com as
referências: X) e Y), abertos através do Aviso de abertura n.º 1349/2016,
publicado no Diário da República n.º 24, 2.ª série, de 04.02.2016, foram homologadas por despacho da Sr.ª Vice-Presidente e Vereadora
do Pelouro da Educação, Organização e Planeamento, Prof.ª Doutora
Guilhermina Rego, datado de 22.06.2017, encontrando-se as mesmas
afixadas na Direção Municipal de Recursos Humanos, sita à Rua do
Bolhão, n.º 192, 4000-111 Porto e disponibilizadas na página eletrónica
em http://balcaovirtual.cm-porto.pt> Educação e emprego> Emprego
e atividade profissional> Emprego na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer> Lista unitária de ordenação final dos candidatos
homologada.
26 de junho de 2017. — A Diretora de Departamento Municipal de
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.
310592754
Aviso n.º 7516/2017
Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de
Técnico Superior.
Manutenção da exclusão e homologação
das listas unitárias de ordenação final
1 — Na sequência da audiência prévia, realizada no âmbito da aplicação do 3.º método de seleção e do projeto de lista unitária de ordenação, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º conjugado com a
alínea d) dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e n.os 1 a 5 do artigo 31.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e do Código do
Procedimento Administrativo (DL n.º 4/2015 de 07-01), notificam-se
os candidatos dos procedimentos concursais comuns para constituição
de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira/categoria
de Técnico Superior (m/f) conforme Aviso de abertura n.º 2314-A/2017,
publicado no 1.º Suplemento do Diário da República n.º 46, 2.ª série, de
06.03.2017 Ref.as 1) e 2), da manutenção da exclusão e apreciação das
alegações em conformidade com o n.º 6 do artigo 31.º conjugado com
a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.
2 — Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º, conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se público
que as listas unitárias de ordenação final dos candidatos aprovados nos
procedimentos concursais para constituição de vínculo de emprego
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para a carreira de Técnico Superior com as
referências: 1) e 2), abertos através do Aviso de abertura n.º 2314-A/2017,
publicado no 1.º Suplemento do Diário da República n.º 46, 2.ª série, de
06.03.2017, foram homologadas por despacho da Sr.ª Vice-Presidente
e Vereadora do Pelouro da Educação, Organização e Planeamento,
Prof.ª Doutora Guilhermina Rego, datado de 22.06.2017, encontrando-se
as mesmas afixadas na Direção Municipal de Recursos Humanos, sita
à Rua do Bolhão, n.º 192, 4000-111 Porto e disponibilizadas na página
eletrónica em http://balcaovirtual.cm-porto.pt> Educação e emprego>
Emprego e atividade profissional> Emprego na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer> Lista unitária de ordenação final dos
candidatos homologada.
26 de junho de 2017. — A Diretora de Departamento Municipal de
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.
310592713

MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
Aviso n.º 7517/2017
Procedimento concursal comum de recrutamento
de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial
Nos termos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6/04 e
artigos 30 e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
aprovada em anexo pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, na atual redação,
torno público que, por meu despacho de 14/06/2017, na sequência da
deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião de 06/06/2017,
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se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, dois procedimentos
concursais comuns, destinados ao recrutamento de trabalhadores para
constituição de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo
certo, a tempo parcial, para o ano letivo 2017/2018, com vista à ocupação dos postos de trabalho, a seguir identificados, previstos no mapa de
pessoal desta Autarquia aprovado para o ano de 2017 e com fundamento
nas alíneas f) e i) do artigo 57.º da LTFP.
1 — Legislação aplicável: Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro,
Lei Geral do Trabalho em Funções públicas, aprovada em anexo pela
Lei n.º 35/2014, de 20/06, na atual redação, Decreto-Regulamentar
n.º 14/2008, de 31/07; Portaria n.º 1553-C/2008, de 31/12, Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6/04, Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3/02 e Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7/01.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6/04,
declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio
organismo e, consultada a Entidade Centralizada para Constituição de
Reservas de Recrutamento (ECCRC), atribuição ora conferida ao INA,
informou, por email datado de 29/05/2017, para os dois procedimentos
concursais, que não tendo ainda decorrido qualquer procedimento concursal
para constituição de reservas de recrutamento para as carreiras/categorias
de Assistente Operacional e Técnico Superior, declararam a inexistência,
em reserva de recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado.
3 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, devidamente homologada pelo Senhor
Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014,
“As autarquias locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de
requalificação”, por tal facto, e em conformidade com o disposto no n.º 3
do artigo 2.º da Lei n.º 25/2017, de 30/05, aplicam-se os artigos 14.º
a 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03/03, alterado pelas Leis
n.os 3-B/2010, de 28/04, 66/2012, de 31/12 e 80/2013, de 28/11.
Consultada a Comunidade Intermunicipal do Douro, esta informou
que ainda não foi constituída a Entidade Gestora da Requalificação nas
Autarquias, não havendo, assim, nenhuma lista nominativa de trabalhadores colocados em situação de requalificação.
4 — Entidade responsável pela realização dos procedimentos concursais: Município de Santa Marta de Penaguião.
5 — Número e caracterização dos postos de trabalho:
5.1 — Número de postos de trabalho:

alteração, considerando-se as reservas de recrutamento até ao final do
ano letivo 2017/2018.
8 — Local de Trabalho:

Referência A — 19 (dezanove) postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), para
exercerem as funções em regime de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial, entre 20 a 30 horas
semanais, conforme as necessidades das escolas do ensino pré-escolar
e do 1.º ciclo do ensino básico, da rede pública deste Município — área
de atividade: Ação Educativa;
Referência B — 2 (dois) postos de trabalho na carreira/categoria de
Técnico Superior (Educação de Infância/Educação Pré-Escolar), para
exercerem as funções em regime de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial, entre 15 a 30 horas
semanais, conforme as necessidades das escolas do ensino pré-escolar
da rede pública deste Município — Área de atividade: Educação de
Infância.

Nível Habilitacional: Os candidatos deverão ser titulares do seguinte
nível habilitacional, não sendo possível substituir o nível habilitacional
por formação ou experiência profissional:

5.2 — Caracterização dos postos de trabalho:
Referência A — As funções são as constantes no anexo à LTFP, referido no n.º 2, do artigo 88.º da mesma Lei, para a categoria de Assistente
Operacional, e ainda, executar as tarefas de apoio elementar, indispensáveis ao funcionamento das atividades de enriquecimento curricular, fornecimento de refeições, apoio ao prolongamento de horário na educação
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, bem como tratar da limpeza dos
espaços escolares — Grau de complexidade funcional 1.
Referência B — As funções são as constantes no anexo à LTFP,
referido no n.º 2, do artigo 88.º da mesma Lei, para a categoria de Técnico Superior, e ainda, promover as atividades de animação e de apoio
à família, no âmbito da educação pré-escolar, aprovadas pela Portaria
n.º 644-A/2015, de 24/08 — Grau de complexidade funcional 3.
6 — As funções referidas não prejudicam a atribuição aos trabalhadores recrutados de funções não expressamente mencionadas no ponto
5.2, desde que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, e para as
quais os trabalhadores detenham qualificação profissional adequada
e que não impliquem desvalorização profissional, conforme n.º 1 do
artigo 81.º da LTFP.
7 — Os procedimentos concursais são válidos para o preenchimento
dos postos de trabalho em recrutamento e para os efeitos previstos nos
n.os 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01 e posterior

Referência A — Escolas do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico da rede pública do Município;
Referência B — Escolas do ensino pré-escolar da rede pública do
Município.
9 — Duração do contrato: Ano letivo 2017/2018.
10 — Posicionamento Remuneratório: De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º da LTFP, o posicionamento dos trabalhadores recrutados numa
das posições remuneratórias da respetiva categoria é objeto de negociação com o empregador público, a qual terá lugar imediatamente após o
termo dos procedimentos concursais, com os limites e condicionalismos
impostos pelo artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, que se mantém
em vigor por força do n.º 1 do artigo 19.º, da Lei n.º 42/2016, de 28/12,
que aprovou o Orçamento do Estado para 2017 (LOE2017), sendo, a
remuneração, proporcional ao número de horas de trabalho:
Referência A — Posição remuneratória de referência, a 1.ª, nível 1,
da carreira e categoria de Assistente Operacional, a que corresponde o
valor de 557,00€, da tabela remuneratória única.
Referência B — Posição remuneratória de referência, a 2.ª, nível 15,
da carreira e categoria de Técnico Superior, da tabela remuneratória
única, a que corresponde o valor de 1.201,48€.
10.1 — Para os candidatos que já se encontram integrados na respetiva
carreira/categoria, a posição remuneratória é a que auferem presentemente.
10.2 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º da LTFP, e do n.º 2 do
artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, os trabalhadores 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.
11 — Requisitos de admissão: Os previstos no artigo 17.º da LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou 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 da vacinação obrigatória.
11.1 — Outros requisitos:

Referência A — Escolaridade Obrigatória, aferida em função da idade
do candidato.
Referência B — Licenciatura em Educação de Infância ou Mestrado
em Educação Pré-Escolar.
12 — Âmbito do recrutamento:
12.1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, serão admitidos
ao procedimento concursal trabalhadores detentores de um vínculo de
emprego público por tempo indeterminado ou que se encontrem em
situação de requalificação.
12.2 — De acordo com a deliberação favorável da Câmara Municipal
de Santa Marta de Penaguião de 06/06/2017 e o disposto nos n.os 4 e
seguintes do artigo 30.º da LTFP, na redação dada pela Lei n.º 25/2017,
de 30/05, serão também admitidos trabalhadores com vínculo de emprego
público a termo e sem vínculo de emprego público.
12.3 — Podem ainda candidatar-se os trabalhadores que cumpram os
requisitos de recrutamento previstos no artigo 35.º da LTFP.
12.4 — Em cumprimento do estabelecido na alínea d), do n.º 1, do
artigo 37.º da LTFP, o recrutamento efetua-se pela ordem decrescente da
ordenação final dos candidatos colocados em situação de requalificação
e, esgotados estes, dos restantes candidatos.
13 — Conforme disposto na alínea l), do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6/04, não podem ser admitidos aos procedimentos concursais, os candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam
titulares da categoria e, não se encontrando em regime de valorização
profissional ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do
Município de Santa Marta de Penaguião idênticos aos postos de trabalho
para cuja ocupação se publicitam os procedimentos.
14 — Prazo e Forma para apresentação de candidaturas:
14.1 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República;
14.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas em suporte de papel, através do preenchimento de formulário tipo, de
utilização obrigatória, disponível na página eletrónica deste Município (www.cm-smpenaguiao.pt), as quais deverão ser entregues
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pessoalmente no Gabinete de Apoio ao Munícipe, das 9:00 às 16:30
horas, de segunda a sexta-feira, ou enviadas por correio registado
com aviso de receção, até ao termo do prazo fixado, para Câmara
Municipal de Santa Marta de Penaguião, Rua dos Combatentes,
5030-477 Santa Marta de Penaguião;
14.3 — Não são aceites candidaturas enviadas pelo correio eletrónico.
15 — Apresentação de documentos: O formulário de candidatura deverá conter o código da BEP — Bolsa de Emprego Público ou o número
do aviso de abertura do Diário da República, com indicação da referência
do procedimento concursal, e ser acompanhado, sob pena de exclusão
nos termos do n.º 9 do artigo 28.º da referida Portaria n.º 83-A/2009,
de 22/01, dos seguintes documentos:
Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações
literárias;
Curriculum Vitae detalhado, assinado e datado, do qual devem constar,
designadamente, identificação pessoal, habilitações literárias, as funções
que exercem, bem como as que exerceram, com indicação dos respetivos
períodos de duração (quando aplicável, os períodos deverão ser expressos em horas ou dias), atividades relevantes, qualificações profissionais
(formação profissional), Avaliação de Desempenho (quando aplicável),
devendo para o efeito anexar os respetivos documentos comprovativos,
sob pena das declarações não serem consideradas pelo júri;
Os candidatos que sejam detentores de relação jurídica de emprego
público, devem entregar também:
Declaração, atualizada, (com data reportada ao prazo estabelecido
para apresentação das candidaturas) emitida e autenticada pelo serviço
de origem, da qual constem, de forma inequívoca, a carreira e categoria, a modalidade da relação jurídica de emprego público que possui, a
antiguidade na carreira, na categoria e no exercício de funções públicas,
a avaliação de desempenho quantitativa obtida nos últimos três anos, a
posição e nível remuneratória que detém e a atividade que executa.
16 — Quotas de Emprego:
Referência A — É garantida a reserva de um lugar para candidatos com
deficiência, por força do artigo 3.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03/02.
Referência B — Os candidatos com deficiência têm preferência em
caso de igualdade de classificação, por força do artigo 3.º, n.º 3 do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03/02.
16.1 — Os candidatos com deficiência devem declarar, no formulário
de candidatura, sob compromisso de honra, o grau de incapacidade e o
tipo de deficiência, bem como as respetivas capacidades de comunicação/expressão a utilizar no processo de recrutamento, sendo dispensada
a apresentação imediata do documento comprovativo.
17 — As declarações ou apresentação de documentos falsos, determinam a participação à entidade competente para efeitos de procedimento
disciplinar e ou criminal.
18 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apresentação de elementos comprovativos das suas declarações.
19 — Métodos de seleção: Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da
mencionada LTFP e nos artigos 6.º e 7.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22/01, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6/04, serão utilizados,
como método de seleção obrigatório a Avaliação Curricular (AC) e
como método de seleção facultativo ou complementar a Entrevista
Profissional de Seleção (EPS)
19.1 — Avaliação Curricular: Com uma ponderação de 70 % na valoração final, expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às
centésimas, será obtida através da média aritmética ponderada das classificações dos fatores a avaliar, onde são considerados os que assumem maior
relevância para o posto de trabalho a ocupar, designadamente, Habilitação
Académica de Base; Formação Profissional, considerando-se as áreas de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências
e as competências essenciais ao exercício da função; Experiência Profissional, incidindo no desempenho de atividades relacionadas com o posto
de trabalho e o grau de complexidade das mesmas; e, quando aplicável,
Avaliação do Desempenho relativo ao último período, não superior a três
anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência
ou atividade idêntica às dos postos de trabalho a ocupar.
19.2 — Entrevista Profissional de Seleção: Com uma ponderação de
30 % na valoração final, sendo avaliada segundo os níveis classificativos
de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações quantitativas de 20, 16, 12, 8
e 4 valores. Visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os
relacionados com a capacidade de comunicação e o relacionamento
interpessoal e a sua realização obedece ao disposto nos artigos 13.º e
n.os 6 e 7 do artigo 18.º da referida Portaria n.º 83-A/2009;
20 — Ordenação Final: A ordenação final dos candidatos que completem os procedimentos, com aprovação em todos os métodos de seleção
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aplicados, será efetuada de acordo com a fórmula a seguir mencionada,
expressa numa escala de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada um dos
métodos de seleção referidos no ponto anterior, sendo excluídos os que
obtenham uma classificação inferior a 9,5 valores:
OF = (AC x 70 %) + (EPS x 30 %)
sendo
OF = Ordenação Final;
AC = Avaliação Curricular; e
EPS = Entrevista Profissional de Seleção;
20.1 — Em situação de igualdade de valoração, aplica-se o disposto
no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6/04. Subsistindo o empate, utilizar-se-ão os critérios
a seguir mencionados pela seguinte ordem:
a) Maior número de anos/dias/horas de experiência profissional
relevante na função;
b) Maior número de horas de formação considerada na avaliação
curricular;
c) Maior número de anos de experiência profissional noutras áreas;
d) Ser residente no Concelho;
e) Ter desempenhado as funções a que se candidata, no ano letivo
2016/2017.
21 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à desistência dos procedimentos concursais,
considerando-se automaticamente excluídos.
22 — Cada um dos métodos de seleção tem caráter eliminatório,
sendo excluídos dos procedimentos os candidatos que obtenham uma
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos, não lhes sendo, nesse
caso, aplicado o método seguinte.
23 — Exclusão e notificações de candidatos: De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da referida Portaria n.º 83-A/2009, os
candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas
no n.º 3 do citado artigo, para efeitos de realização da audiência dos
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
24 — Os candidatos admitidos serão convocados, por notificação
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01,
do dia, hora e local para a realização do método de seleção Entrevista
Profissional de Seleção.
25 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada por lista, ordenada alfabeticamente, afixada em
local visível e público da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião
e disponibilizada na sua página eletrónica, de acordo com o artigo 33.º
da referida Portaria n.º 83-A/2009. Os candidatos aprovados em cada
método de seleção serão convocados para o método seguinte através
de notificação por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º, da
mesma Portaria.
26 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homologação, será comunicada aos candidatos, afixada em local visível
e público das instalações da Câmara Municipal, disponibilizada na sua
página eletrónica (www.cm-smpenaguiao.pt), sendo ainda publicado
um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a
sua publicitação.
27 — Composição do Júri (Referências A e B):
Presidente: António Augusto Amaral Sequeira, Chefe de Divisão da
Unidade Orgânica Flexível de 2.º Grau Administrativa, Financeira e de
Recursos Humanos;
Vogais efetivos: Hermínio António Martins Cardoso, Professor do
Quadro do Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião que
substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e Emanuel
Rodrigues Costa, Técnico Superior;
Vogais suplentes: Ricardo Jorge dos Santos Liberato, Técnico Superior e Maria de Fátima Ordaz Constantino, Professora do Quadro do
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião.
28 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e o sistema de valoração final, são facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.
29 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6/04,
o presente aviso será publicado integralmente na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação; na página eletrónica deste Município, por extrato, disponível para
consulta a partir do dia da presente publicação e em jornal de expansão
nacional, por extrato, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data
da presente publicação.
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30 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.
31 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.
14 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo
Machado.
310570098
Declaração de Retificação n.º 442/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso (extrato) n.º 6605/2017,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, de 9 de junho de 2017, retifica-se como se segue:
Onde se lê «Manuel da Fonseca Silva» deve ler-se «Manuel Fernando
da Fonseca Silva».
14 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo
Machado.
310570308

MUNICÍPIO DE SARDOAL
Aviso n.º 7518/2017
Nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que foi consolidada em definitiva a mobilidade interna na categoria de Assistente Operacional, vinculado com contrato em funções
públicas por tempo indeterminado, Rúben Diogo Oliveira Branco no
Gabinete de Proteção Civil, Florestal e Bombeiros, datado de 2 de junho
de 2017, por acordo celebrado entre as partes. O trabalhador mantém o
posicionamento remuneratório anteriormente detido.
2 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, António Miguel
Cabedal Borges.
310551395

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 7519/2017
Conclusão do período experimental
Na qualidade de vereadora com competência delegada nos domínios
dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara
através do Despacho n.º 135/2013/GAP, de 22 de outubro, torna-se
público que, nos termos do disposto nos artigos 45.º e seguintes da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por meu despacho de 6 de junho
de 2017, foi homologada a ata que contém o relatório de avaliação final
da conclusão com sucesso do período experimental dos trabalhadores
abaixo individualizados, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira e categoria
de Assistente Operacional (Tratador Apanhador de Animais), no âmbito
do procedimento concursal aberto através do aviso n.º 25548/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 07/02/2010:
Paulo Ricardo Horta de Jesus — 15,6 valores.
Valter de Jesus Pais Pereira — 14,8 valores.
A Vereadora com competência delegada pelo Despacho n.º 135/2013/
GAP, de 22 de outubro.
7 de junho de 2017. — A Vereadora, Carla Guerreiro.

310566153

MUNICÍPIO DE SILVES
Regulamento n.º 353/2017
Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da Câmara Municipal
de Silves, pelo presente torna público que a Assembleia Municipal de
Silves no uso da sua competência que lhe é conferida pela, alínea g)
do n.º 1 do artigo n.º 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com
a redação introduzida pelas respetivas alterações, aprovou na sessão

extraordinária de 12 de abril de 2017, a versão definitiva do regulamento em epígrafe, o qual foi submetido a inquérito público no Diário
da República, 2.ª série, n.º 9, de 12 de janeiro de 2016, o qual obteve
retificações, pelo que passa a ter a seguinte redação:
Regulamento de Taxas e Licenças Municipais
do Município de Silves
Preâmbulo
A Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, determina,
no seu artigo 4.º, n.º 1, que a atividade financeira das autarquias locais
deve ser exercida no âmbito do quadro legal vigente, designadamente
da Constituição da República Portuguesa e da lei.
Neste contexto, e considerando que as autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos,
podem aquelas exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos, assim como liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das
receitas que por lei lhes sejam destinadas, conforme se intui do disposto
no artigo 238.º, n.os 1, 3 e 4, da Constituição da República Portuguesa,
e do artigo 6.º, n.os 1 e 2, alíneas c) e d), da Lei n.º 73/2013, de 03 de
setembro.
Sendo que, no âmbito dos poderes tributários que lhes são conferidos
por lei, existe, de acordo com o artigo 20.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de
setembro, a possibilidade dos municípios poderem criar taxas nos termos
do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais e em consonância
com os princípios da equivalência jurídica, da justa repartição dos encargos públicos e da publicidade, incidindo sobre utilidades prestadas
aos particulares, geradas pela atividade dos municípios ou resultantes
da realização de investimentos municipais.
Ora, o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, que consta
atualmente da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, veio regular as
relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação do pagamento de
taxas às autarquias locais, consagrando, no seu artigo 4.º, o princípio
da equivalência jurídica, através do qual se estabelece que o valor das
taxas das autarquias locais é fixado de acordo com o princípio da proporcionalidade e não deve ultrapassar o custo da atividade pública local
ou o benefício auferido pelo particular, podendo esse mesmo valor ser
fixado com base em critérios de desincentivo à prática de certos atos
ou operações.
Simultaneamente, e como garantia da efetivação do princípio da
equivalência jurídica, veio o artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do Regime Geral
das Taxas das Autarquias Locais, determinar que o regulamento que
crie taxas municipais deve conter obrigatoriamente a fundamentação
económico-financeira relativa ao valor das taxas, designadamente os
custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, amortizações e futuros
investimentos realizados ou a realizar pela autarquia local.
Por conseguinte, aquando da criação e/ou alteração do valor das taxas
municipais, devem os regulamentos a emitir conter não apenas a fundamentação de direito, mas também a fundamentação económico-financeira
dos quantitativos a liquidar e a cobrar, de modo a permitir verificar o
respeito pelo princípio da equivalência jurídica e reforçar um controlo
mais rigoroso da natureza do tributo como verdadeira taxa, impedindo,
assim, a definição de valores discricionários ou mesmo arbitrários.
Assim sendo, e na sequência das últimas eleições autárquicas, ocorridas a 29 de setembro de 2013, procedeu-se a uma revisão profunda
do regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves,
que correspondia ao regulamento n.º 210/2013 (publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 108, de 05 de junho de 2013), com vista a
atualizá-lo face às mais recentes alterações legais e a reanalisar a bondade dos valores cobrados a título de taxas, atendendo às exigências
postas pelo princípio estruturante da equivalência jurídica — enquanto
expressão da igualdade materialmente adequada às taxas, que impõe
que cada indivíduo contribua de acordo com o custo ou valor médio das
prestações administrativas de que é causador ou beneficiário —, e sem
prejuízo da adoção dos pertinentes critérios de natureza extrafiscal, de
desincentivo ou incentivo de determinados comportamentos.
De todo esse labor, irrompe o presente Regulamento de Taxas e
Licenças Municipais, que, devido à sua pretensão de abarcar todo o
universo das taxas cobradas pelo Município de Silves, incluindo as
taxas urbanísticas aplicáveis às ações do uso do solo no território municipal, observa não somente o estatuído na Lei n.º 53-E/2006, de 29
de dezembro, que aprovou o Regime Geral das Taxas das Autarquias
Locais, e na Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece o Regime
Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, como
ainda tem em devida consideração todos os diplomas legais vigentes que
regulam procedimentos administrativos que contemplam a possibilidade
da cobrança de taxas municipais, como é o caso, a título meramente
exemplificativo, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, do Decreto-

