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que tem exercido, a formação profissional que possui, devidamente 
comprovada através de cópias, sob pena de não ser considerada, e 
quaisquer circunstâncias 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 devi-
damente comprovadas.

11.2.2 — Fotocópia legível do documento comprovativo do requisito 
habilitacional referido no ponto 8 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 
estabelecida, a carreira/categoria de que é titular, a descrição da ati-
vidade que executa/caraterização 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 admis-
são, 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 eletró-
nica.

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 LTFP, 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 forma-
ção 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 x 55 %) + (EPS x 45 %)

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 Procedi-
mento 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: Ema Paula Guerreiro Pinto, 
Chefe da Divisão Administrativa Municipal; Vogais Efetivos: José Filipe 
Guerreiro Serrano, Chefe da Unidade de Serviços Sociais, em regime 
de substituição e Ana Daniela da Silva Bernardino Guerreiro Salvador, 
Técnica Superior (Gestão de Recursos Humanos); Vogais Suplentes: 
Susana da Silva Vilhena, Técnica Superior (Secretariado de Adminis-
tração) e José João dos Reis Gomes da Costa, Chefe da Divisão de Ação 
Social, Cultura, Educação e Apoio ao Desenvolvimento (DASCEAD), 
em regime de substituição.

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 can-
didatos 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.

22 — Os dados pessoais que vão ser recolhidos destinam -se única e 
exclusivamente para os fins do presente procedimento concursal.

18 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.

312080707 

 Aviso n.º 5583/2019

Período de Discussão Pública da delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana (ARU) e respetiva Operação de Reabilitação Urbana (ORU) 
do tipo Sistemática, orientada por um programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana (PERU).
Vítor Manuel Martins Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de 

São Brás de Alportel, torna público que a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade, na reunião pública de 6 de março 2019, aprovar e 
submeter a discussão pública a proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) do centro histórico de São Brás de Alpor-
tel em simultâneo com a respetiva Operação de Reabilitação Urbana 
(ORU) do tipo Sistemática orientada por um Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana (PERU), de acordo com o previsto no ponto 2 do 
artigo 7.º, 13.º e 33.º do Decreto -Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, 
na atual redação dada pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (RJRU), a 
qual será promovida no termos do disposto no artigo 89.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

O período de discussão pública terá inicio no 5.º dia útil contado a 
partir da data de publicação do presente Aviso no Diário da República 
e terá a duração de 20 dias úteis, nos termos previstos no disposto no 
ponto 2 do artigo 89.º do RJIGT.

Mais torna público que o projeto da ORU da ARU de São Brás de 
Alportel reveste a forma de programa estratégico de reabilitação urbana 
(PERU), o instrumento próprio nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 13.º e 17.º do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana para 
a execução da operação de reabilitação urbana sistemática.

O programa estratégico de reabilitação urbana e respetiva delimita-
ção da Área de Reabilitação Urbana, encontra -se disponível no sítio 
da internet da Câmara Municipal de São Brás de Alportel (www.cm-
-sbras.pt) e na Unidade de Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do 
Território — Serviço de Urbanismo desta Câmara Municipal, podendo 
ser consultado nos dias úteis das 9h00 às 16h00.

Os interessados podem endereçar, dentro do prazo estabelecido, 
as respetivas reclamações, observações, sugestões e pedidos de 
esclarecimento, por escrito, dirigidos ao Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Brás de Alportel, podendo os mesmos ser entregues 
presencialmente na Secção de Apoio Administrativo do Serviço 
Urbanismo, por via correio postal para a morada Rua Gago Coutinho, 
n.º 1, 8150 -151 São Brás de Alportel, ou ainda através do seguinte 
endereço de correio eletrónico — reabilitar.centrohistorico@cm-
-sbras.pt

8 de março de 2019. — O Presidente de Câmara, Vítor Manuel Martins 
Guerreiro.
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