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 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 2295/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho do 

datado de 24 de novembro de 2016, e no uso da competência confe-
rida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e nos termos dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, com a redação dada pela Lei n.º 64/2011 de 30 de agosto, 
aplicado à administração local pelo Decreto -Lei n.º 49/2012 de 29 de 
agosto, foi renovada a comissão de serviço com efeitos ao dia 25 de 
janeiro de 2017, por mais três anos, para Diretor do Departamento de 
Assuntos Jurídicos Administrativos e Financeiros, do Técnico Superior, 
Rui Manuel Moutinho Ferreira, Dr.

14 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel 
Gomes Ferreira, Dr.

310270202 

 MUNICÍPIO DE SABROSA

Aviso n.º 2296/2017
Para os devidos efeitos se faz público que Marco Paulo Nunes Sequeira 

cessou a comissão de serviço do Cargo de Comandante Operacional 
Municipal em 25 de janeiro de 2017, em virtude da renúncia de José 
Manuel de Carvalho Marques do cargo de Presidente de Câmara Mu-
nicipal de Sabrosa, com efeitos a 26 de janeiro de 2017.

Por meu despacho de 26 de janeiro de 2017, e no uso das competências 
que me são conferidas pela alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a que decorre do n.º 2, do 
artigo 13.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, e atento ao estabelecido 
no n.º 4 do artigo 13.º da mesma lei e à condição presente na alínea a), do 
artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 73/2013 de 31 de maio, nomeei o licenciado 
Marco Paulo Nunes Sequeira como Comandante Operacional Municipal 
de Sabrosa, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 (três) 
anos, a partir de 26 de janeiro de 2017, inclusive, com possível renovação 
por iguais períodos, cujo perfil e experiência profissional se enquadra nos 
objetivos pretendidos conforme nota curricular que se anexa.

O Comandante Operacional Municipal acumulará as funções inerentes 
à Coordenação do Serviço Municipal de Proteção Civil do Município de 
Sabrosa, auferindo a remuneração correspondente à 3.ª posição remu-
neratória e nível 19 da carreira/categoria de Técnico Superior da tabela 
remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas.

8 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Sabrosa, Domingos Manuel Alves Carvas.

Nota curricular
Dados Pessoais:
Nome: Marco Paulo Nunes Sequeira
Data de Nascimento: 23/01/1977
Naturalidade: São Dinis — Vila Real
Nacionalidade: Portuguesa
Estado Civil: Casado

Formação Académica:
Bacharel em Produção Animal
Licenciado em Engenharia Agronómica, ramo Zootecnia
Pós -Graduação em Tecnologias Animais

Formação Profissional:
Formação em socorrismo — Tripulante de Ambulância de Transporte
Formação em matérias perigosas
Formação Profissional de Distribuição, Comercialização e Aplicação 

de Produtos Fitofarmacêuticos
7.º Curso de Formação para Comandante Operacional Municipal
Curso Riscos Naturais e Tecnológicos

Experiência Profissional
Comandante Operacional Municipal de 12/05/2014 até à presente data;
Bombeiro Voluntário da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Sabrosa desde 1995;
Técnico de Campo do projeto EpiAlerta;
Entrevistador do INE na operação Agrícola IPAFO
Técnico de campo da Associação de Criadores de Bovinos de Raça 

Mirandesa.
310270146 

 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 2297/2017
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, com a nova redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de 
abril, torno público, que foi homologada por meu despacho, datado de 30 
de janeiro de 2017, a lista unitária de ordenação final do Procedimento 
Concursal Comum, por tempo indeterminado, para ocupação de três 
postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional (Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), aberto por aviso publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de 07 de setembro de 2016.

A lista encontra -se disponível na página eletrónica deste Município 
em www.cm -sbras.pt, e afixada nas instalações desta entidade.

2 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.

310232343 

 Aviso n.º 2298/2017
Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, na sua atual redação, e artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que por deliberação da Câmara Mu-
nicipal, de 15 de novembro de 2016, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum, para 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
determinado — termo resolutivo certo, tendo em vista o preenchimento 
de 2 postos de trabalho, na carreira/categoria de Assistente Operacional 
(Cantoneiro de Limpeza), para a Divisão Técnica Municipal.

1 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 42/2016, de 28 de dezem-
bro, Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, não foi efetuada 
consulta prévia à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRR), uma vez que não foi ainda publicitado 
qualquer procedimento concursal para a constituição de reservas de 
recrutamento e até à sua publicitação, fica dispensada a obrigatoriedade 
da referida consulta.

De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção -Geral 
das Autarquias Locais de 15/5/2014, homologada pelo Senhor Secre-
tário de Estado da Administração Local em 15/7/2014, «as autarquias 
locais não têm de consultar a Direção -Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do proce-
dimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 
requalificação».

3 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para 
o preenchimento dos postos de trabalho a concurso e para os efeitos 
previstos no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua atual redação.

4 — Local de trabalho: na área do Município de São Brás de Alportel.
5 — Caracterização dos postos de trabalho a ocupar: O conteúdo 

funcional da carreira de Assistente Operacional constante no anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, complementado pelas seguintes 
funções: — Recolha de resíduos e limpeza urbana, nomeadamente: — pro-
ceder à recolha de RSU (resíduos sólidos urbanos) integrado nos circuitos 
de recolha, lavagem manual de contentores, recolha de monos, verdes e 
outros, varredura manual e mecânica de ruas e proceder à realização de 
outras tarefas, inerentes à sua função, solicitadas pelos seus superiores 
hierárquicos.

6 — O contrato é celebrado pelo prazo de 1 ano, podendo ser renovado 
até ao limite de 3 anos.

7 — Determinação do posicionamento remuneratório: Apesar do 
artigo 38.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, determinar que 
o posicionamento remuneratório se efetua por negociação, por aplicação 
dos limites e restrições impostos pelo artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro, mantido em vigor por força do artigo 19.º da Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado 
para 2017, a determinação do posicionamento dos trabalhadores recru-
tados, será a 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela remuneratória 
única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, a 
que corresponde a remuneração base de € 557,00.

8 — Nível habilitacional exigido: — Escolaridade obrigatória, não 
sendo possível a sua substituição por formação ou experiência profissional.

9 — Requisitos de admissão: Só podem ser admitidos ao procedi-
mento concursal os indivíduos, que até ao termo do prazo fixado para 
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a apresentação de candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos de 
admissão:

9.1 — Requisitos gerais:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou por Lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício das funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

9.2 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos docu-
mentos comprovativos dos requisitos referidos no ponto 9.1, desde que 
declarem, sob pena de exclusão se o não fizerem, sob compromisso de 
honra, no ponto 7 do Formulário Tipo de candidatura, que reúnem os 
referidos requisitos.

10 — Âmbito de recrutamento:
10.1 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 3, do artigo 30.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado previamente estabelecida.

10.2 — Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência 
que devem presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade de 
ocupação de todos ou alguns postos de trabalho por aplicação do disposto 
no número anterior, podem também ser candidatos a este procedimento 
concursal quem não possua uma relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado ou determinado previamente estabelecida, ou 
seja, candidatos com e sem vínculo de emprego público, nos termos do 
n.º 5 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

10.3 — O recrutamento efetuar -se -á de acordo com a alínea d) do 
n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;

10.4 — 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 do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

11 — Formalização das Candidaturas:
11.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante o pre-

enchimento obrigatório do Formulário Tipo de candidatura, o qual 
se encontra disponível na Secção de Recursos Humanos e na página 
eletrónica da Câmara Municipal em www.cm -sbras.pt, podendo ser 
entregue pessoalmente, durante as horas normais de expediente (das 
09h00 às 16h00) na Secção de Recursos Humanos localizada no edifício 
principal desta Câmara Municipal, ou por correio registado, com aviso 
de receção, expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação das 
candidaturas, para a seguinte morada: Câmara Municipal de São Brás 
de Alportel, Rua Gago Coutinho, n.º 1, 8150 -151 São Brás de Alportel.

11.2 — O Formulário Tipo de Candidatura deverá ser acompanhado, 
sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

11.2.1 — Curriculum Vitae, detalhado, atualizado, datado e assinado 
pelo candidato, onde constem, respetivamente, as funções que tem 
exercido, a formação profissional que possui, devidamente comprovada 
através de cópias, sob pena de não ser considerada, e quaisquer circuns-
tâncias que possam influir na apreciação do mérito ou constituir motivo 
de preferência legal, as quais, todavia, só serão tidas em consideração 
pelo júri do procedimento concursal se devidamente comprovadas.

11.2.2 — Fotocópia legível do documento comprovativo do requisito 
habilitacional referido no ponto 7 do presente aviso.

11.2.3 — Os candidatos detentores de vínculo de emprego público 
deverão ainda apresentar, declaração emitida pelo serviço de origem, 
da qual conste: a relação jurídica de emprego público previamente es-
tabelecida, a carreira/categoria de que é titular, a descrição da atividade 
que executa/caracterização do posto de trabalho que ocupa, a avaliação 
de desempenho relativa ao último período, não superior a três anos, e a 
posição remuneratória correspondente à remuneração auferida.

11.2.4 — Os candidatos com deficiência de grau de incapacidade 
igual ou superior a 60 %, deverão declarar no requerimento de admissão, 
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de seleção, bem como, apresentar documento comprovativo da mesma.

11.3 — Os candidatos que se encontrem vinculados com contrato de 
trabalho em funções públicas no Município de São Brás de Alportel, 
ficam dispensados de apresentar os documentos que se encontrem no 
respetivo processo individual.

11.4 — Não é permitida a entrega dos documentos por via eletrónica.
11.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos determinam 

a exclusão do presente procedimento e serão punidas nos termos da lei.

11.6 — Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações.

12 — Métodos de seleção: — será utilizado como método de seleção 
obrigatório a Avaliação Curricular e como método complementar a 
Entrevista Profissional de Seleção, conforme previsto nos n.º 4 e 6 do 
artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e nos artigos 6.º e 7.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

12.1 — A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

12.2 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar, de 
forma objetiva e sistemática a experiência profissional e aspetos com-
portamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o 
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente, os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

12.3 — A ordenação final dos candidatos será expressa na escala de 
0 a 20 valores e resulta da seguinte fórmula:

OF = (AC × 60 %) + (EPS × 40 %)

sendo que: OF = Ordenação Final; AC = Avaliação Curricular; 
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

12.4 — Em caso de igualdade na classificação final entre candidatos, 
os critérios de preferência a adotar são os previstos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

12.5 — Os métodos de seleção têm caráter eliminatório, pelo que 
serão excluídos os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 
9,5 valores em cada um deles, não lhe sendo aplicável o método seguinte.

13 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos mé-
todos de seleção equivale à sua exclusão do procedimento.

14 — 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 dos métodos, serão 
facultadas aos candidatos sempre que estes solicitem por escrito, nos 
termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na sua atual redação.

15 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e lo-
cal para realização dos métodos de seleção, nos termos previstos no 
artigo 32.º e por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

16 — Os candidatos excluídos serão notificados para a realização 
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, por uma das formas indicadas no número anterior.

17 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada na página eletrónica desta Câmara Municipal.

18 — A lista de ordenação final, após homologação, será publicada 
na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e público 
das instalações do Município de São Brás de Alportel e disponibilizada 
na sua página eletrónica.

19 — Composição do júri: — Presidente: Amélia Paulos Ribeiro, 
Técnica Superior (Engenharia do Ambiente); Vogais Efetivos: Ana 
Daniela da Silva Bernardino Guerreiro Salvador, Técnica Superior 
(Gestão de Recursos Humanos) e José Leocádio do Carmo Bernardo, 
Encarregado de Brigada dos Serviços de Limpeza; Vogais Suplentes: 
Helena Cristina Gonçalves Domingos Guerreiro, Coordenadora Técnica 
da Secção de Recursos Humanos e Susana da Silva Vilhena, Técnica 
Superior (Secretariado de Administração).

20 — Quotas de emprego: — de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º e 
artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os candidatos 
com deficiência têm preferência em caso de igualdade de classificação.

21 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, o 
Município de São Brás de Alportel, 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.

6 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.

310243498 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 2299/2017
Torna -se público a cessação do procedimento concursal, aberto pelo 

aviso n.º 9730/2016 — Ref. B, publicado no Diário da República, 2.ª sé-


