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técnico superior; Vogais suplentes: Adelaide Silva, técnica superior e 
Dolores Costa, técnica superior.

9.1 — O 1.º vogal efectivo substituirá o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos.

10 — As actas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
a grelha classificativa e os sistema de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

11 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
lecção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de S. 
João da Madeira e disponibilizada na sua página electrónica (www.
cm -sjm.pt).

12 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte através de uma das formas previstas 
no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
sendo utilizado, de forma preferencial, o envio de e -mail com recibo 
de leitura. De acordo com o preceituado no n.º 1 do mesmo artigo 30.º 
os candidatos excluídos serão notificados, preferencialmente, através 
do envio de e -mail com recibo de leitura, para a realização da audiência 
dos interessados.

13 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é pu-
blicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e 
público das instalações da Câmara Municipal de S. João da Madeira e 
disponibilizada na página electrónica, nos termos do n.º 6 artigo 36.º da 
Portaria 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

14 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser 
obrigatoriamente formalizadas mediante requerimento dirigido ao 
Presidente desta Câmara Municipal — formulário tipo de utilização 
obrigatória, disponível no site desta Câmara Municipal — devida-
mente datado e assinado, podendo ser entregues pessoalmente no 
Gabinete de Acolhimento do Munícipe, sito no Piso 0 do Edifício 
da Câmara Municipal, durante as horas normais de expediente, 
ou remetido pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, 
para a Avenida da Liberdade, 3701 -956 S. João da Madeira, até 
ao termo do prazo fixado. A apresentação de candidaturas deverá 
ser em suporte de papel e acompanhada, sob pena de exclusão, de 
fotocópia legível do certificado de habilitações literárias e profis-
sionais, fotocópia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão, 
do cartão de contribuinte, do curriculum vitae devidamente datado 
e assinado, documentos comprovativos da formação e experiência 
profissional e declaração do serviço onde se encontra a exercer 
funções públicas, com identificação do tipo de vínculo, da carreira 
e categoria e classificação obtida nos últimos três anos a nível de 
avaliação de desempenho.

Aos candidatos que exerçam funções nesta autarquia, não é exigida 
a apresentação de outros documentos comprovativos dos factos indica-
dos no currículo, desde que expressamente, refiram que os mesmos se 
encontram arquivados no seu processo individual.

14.1 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documen-
tos comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), c), 
d) e e) do n.º 3 do presente aviso, desde que declarem, sob compromisso 
de honra, no próprio requerimento, e em alíneas separadas, a situação 
precisa em que se encontram relativamente a cada uma delas;

14.2 — O disposto no n.º anterior não impede que seja exigida aos 
candidatos, no caso de dúvida sobre a situação que descreveram, a apre-
sentação dos documentos comprovativos das suas declarações.

14.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a 
sua exclusão, independentemente do procedimento criminal, nos termos 
da lei penal.

15 — Quotas de emprego: De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência 
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
qualquer outra preferência legal. Deverão os candidatos declarar no 
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo 
grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunica-
ção/expressão a utilizar no processo de selecção, nos termos do diploma 
supra mencionado.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

Município de S. João da Madeira, 22 de Janeiro de 2010. — O Pre-
sidente da Câmara, Dr. M. Castro Almeida.
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 Aviso n.º 3283/2010
Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º e do artigo 50.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, e dado não existir ainda reserva de 
recrutamento constituída junto da Direcção -Geral da Administração 
e do Emprego Público (enquanto ECCRC), torna -se púbico que, por 
deliberações da Câmara Municipal datadas de 17 de Novembro de 
2009 e de 5 de Janeiro de 2010, encontram -se abertos, pelo período de 
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República, procedimentos concursais comuns para preenchimento de 
sete postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior e para 
o preenchimento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de 
assistente operacional, em conformidade com o estabelecido no Mapa 
de Pessoal deste Município, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Caracterização dos postos de trabalho — para o exercício de fun-
ções conforme o conteúdo funcional descrito no anexo à Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro, de acordo com a carreira respectiva.

Referência A — 1 Técnico Superior, com licenciatura em Design da 
Comunicação, para desempenhar as funções previstas para a categoria, 
designadamente: criação de produtos de design; execução da estratégia 
de imagem incluindo vertente fotográfica, comunicação e marketing 
no que respeita à comunicação externa através de diferentes suportes 
gráficos; contactos com artistas, criativos e fornecedores para produção 
desses materiais e a sua posterior distribuição, bem como, outras funções 
não especificadas;

Referência B — 1 Técnico Superior, com licenciatura em Relações 
Públicas e Publicidade, para desempenhar as funções previstas para 
a categoria, designadamente: promoção da imagem do Município e 
divulgação dos seus objectivos programáticos, das suas actividades e 
serviços particularmente na vertente cultural; participação na gestão 
de equipamentos culturais, proporcionando uma programação cultural 
diversificada nas artes performativas de forma a contribuir para o en-
riquecimento cultural e intelectual dos cidadãos; desenvolvimento de 
acções de captação de público em geral e de públicos específicos, em 
colaboração com outras entidades, designadamente estabelecimentos de 
ensino desenvolvendo eventos de animação cultural e pedagógica, bem 
como, outras funções não especificadas;

Referência C — 1 Técnico Superior, com licenciatura em Gestão do 
Património, para desempenhar as funções previstas para a categoria, de-
signadamente: promoção de conteúdos e desenvolvimento de actividades 
do serviço educativo; participação na gestão de projectos de tratamento, 
estudo e divulgação de património; identificação e inventariação de 
colecções científicas em base de dados; desenvolvimento de uma rede 
de contactos activa que permita a cooperação entre organizações através 
do desenvolvimento de programas específicos de parcerias e protocolos; 
intervenção no planeamento da programação das actividades culturais no 
âmbito do plano de actividades anual e na sua prossecução, bem como, 
outras funções não especificadas;

Referência D — 1 Técnico Superior, com licenciatura em Teatro, 
Ramo de Design e Produção Teatral — Design de Luz e Som, para 
desempenhar as funções previstas para a categoria, designadamente: 
gestão do equipamento de auditório, nomeadamente nas áreas de design 
de som e luz; direcção de cena, de palco, produção, apoio de som, vídeo, 
luz, audiovisual, frentes de sala com apoio aos utentes dos espaços, bem 
como, outras funções não especificadas;

Referência E — 1 Técnico Superior, com licenciatura em História, 
para desempenhar as funções previstas para a categoria, designadamente: 
investigação relativa à indústria de chapelaria inerente à organização do 
centro de documentação; recolha de informação necessária à concepção 
de exposições temáticas e respectiva implementação; concepção de 
conteúdos para visitas guiadas e para actividades do serviço educativo e 
respectiva implementação; intervenção no planeamento da programação 
das actividades culturais no âmbito do plano de actividades anual e na 
sua prossecução, bem como, outras funções não especificadas;

Referência F — 1 Técnico Superior, com bacharelato em Engenharia 
Electrotécnica para exercer as funções previstas para a categoria, de-
signadamente: elaboração de projectos de electricidade, ITED, intrusão 
e detecção de incêndios e outras actividades relacionadas com a área, 
bem como, outras funções não especificadas;

Referência G — 1 Técnico Superior, com licenciatura em Sociologia 
para exercer as funções previstas para a categoria, designadamente: 
desenvolvimento de funções de investigação, estudo, concepção e apli-
cação de métodos e processos científico -técnicos na área da sociologia; 
acompanhamento de projectos em articulação com os parceiros locais 
envolvidos; participação na programação e execução das actividades 
associadas ao desenvolvimento social do Concelho; desenvolvimento 
de projectos e acções ao nível da intervenção na comunidade de acordo 
com o Plano de Desenvolvimento Social da Rede do Concelho; pro-
moção e dinamização de acções tendentes à integração e valorização 
dos cidadãos; realização de estudos que permitam conhecer e intervir 
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na realidade social do Concelho, nas mais diversas áreas, bem como, 
outras funções não especificadas;

Referência H — 2 Assistentes Operacionais na área de actividade: 
Calceteiro/Pedreiro, para exercer as funções previstas para a categoria, 
designadamente: revestimento e reparação de pavimentos, justapondo 
e assentando paralelepípedos, cubos ou outros sólidos de pedra, tais 
como calçada à portuguesa, granito, basalto, cimento e ou pedra calcária; 
execução de alvenaria de pedra, tijolo ou blocos de cimento, fazendo 
também o respectivo reboco; execução de muros e estruturas simples, 
bem como, outras funções não especificadas;

1.1 — Nível habilitacional e área de formação profissional
Grau de complexidade funcional 3:
Para as referências A, B, C, D, E e G: Licenciatura, variando consoante 

os respectivos concursos; Para a referência F: Bacharelato em Engenharia 
Electrotécnica. Não são admitidas licenciaturas/bacharelato variantes.

Grau de complexidade funcional 1:

Para a referência H: escolaridade obrigatória em função da idade 
dos candidatos;

1.2 — Não haverá possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional.

2 — Local de trabalho: Área do Município de S. João da Madeira.
3 — Requisitos de Admissão: Os previstos no artigo 8.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados 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 a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

da função;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória

3.1 — 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 desta Câmara Municipal idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

3.2 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da 
Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, o recrutamento inicia -se de en-
tre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida.

Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que 
devem presidir à actividade municipal, no caso de impossibilidade de 
ocupação dos postos de trabalho por aplicação do disposto no número 
anterior, deverá proceder -se ao recrutamento de trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou sem 
relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, conforme 
deliberações desta Câmara Municipal datadas de 17 de Novembro de 
2009 e de 5 de Janeiro de 2010.

4 — Métodos de selecção: Prova de conhecimentos (PC), avaliação 
psicológica (AP) e entrevista profissional de selecção (EPS). A classifi-
cação final (CF) é obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

CF = PC × 45 % + AP × 25 % + EPS × 30 %

4.1 — A prova de conhecimentos visa avaliar se, e em que medida, os 
candidatos dispõem de competências técnicas necessárias ao exercício 
da função. Será de natureza escrita teórica nas referências de A a G e 
de natureza prática na referência H. Terá a duração de duas horas, será 
pontuada numa escala de 0 a 20 valores e versará sobre as seguintes 
matérias:

Referência A — Legislação: Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro; Lei n.º 58/2008, 
de 9 de Setembro; Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro; Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro.

Bibliografia: Munari, Bruno — Design e Comunicação Visual, Edi-
ções 70;

Mcluhan, Marshall — Os Meios de Comunicação como extensões 
do homem, Cultrix.

Referência B — Legislação: Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro; Lei n.º 58/2008, 
de 9 de Setembro; Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro; Lei n.º 12A/2008, 
de 27 de Fevereiro.

Bibliografia: Lendrevie, J., Lindon, D., Dionísio, P. & Rodrigues, 
V (2004) Mercator XXI: Teoria e Prática de Marketing. Lisboa: Dom 
Quixote;

Lencastre, Paulo (2007) O Livro da Marca. Lisboa: Dom Quixote;

Costa, Ivan Freitas (2004) Marketing Cultural: O patrocínio de acti-
vidades culturais como ferramenta de construção da marca, São Paulo: 
Atlas.

Referência C — Legislação: Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro; Lei n.º 58/2008, 
de 9 de Setembro; Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro; Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro; Resolução da Assembleia da República n.º 12/2008, 
que aprova a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial, adoptada na 32 Sessão da Conferência Geral da UNESCO, em 
Paris, a 17 de Outubro de 2003; Lei -Quadro dos Museus Portugueses, 
n.º 47/ 2004 de 19 de Agosto; lei de Bases do Património Cultural Por-
tuguês, n.º 107/2001 de 8 de Setembro; Regulamento Interno do Museu 
da Chapelaria de S. João da Madeira; Política de Gestão de Colecções 
do Museu da Chapelaria de S. João da Madeira.

Bibliografia: Amaral, J. (1967). Subsídios para a História da Indústria 
de Chapelaria em S. João da Madeira. Porto;

Cord. Comissão de Trabalho do Museu da Indústria de Chapelaria. 
(2001). Livro de Actas das I Jornadas de Museologia da Indústria da 
Chapelaria. S. João da Madeira: Câmara Municipal de S. João da Ma-
deira;

Costa, L. (1987). O Coração da Fábrica, Viagem ao mundo de “unhas 
negras”. Cucujães: Câmara Municipal de S. João da Madeira;

Costa, L. M. (1990). Memórias de Tempos Idos (Subsídio para a 
História de S. João da Madeira e a sua Região). Cucujães: Câmara 
Municipal de S. João da Madeira;

Lima, A. e Ribeiro, J. (1987). Indústria de Chapelaria em S. João da 
Madeira. Cucujães: Câmara Municipal de S. João da Madeira

Referência D — Legislação: Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro; Lei n.º 58/2008, 
de 9 de Setembro; Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro; Lei n.º 12A/2008, 
de 27 de Fevereiro; Decreto Regulamentar n.º 34/95, de 16 de De-
zembro — Regulamento das Condições Técnicas e de Segurança dos 
Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos

Bibliografia: A Practical Guide to Stage Lighting de Steven Louis 
Shelley;

Sound and Music for the Theater. The art and Technique of Design” 
de Deena Kaye & James LeBrecht

Referência E — Legislação: Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro; Lei n.º 58/2008, 
de 9 de Setembro; Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro; Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro; Resolução da Assembleia da República n.º 12/2008, 
que aprova a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial, adoptada na 32.ª Sessão da Conferência Geral da UNESCO, 
em Paris, a 17 de Outubro de 2003; Lei -Quadro dos Museus Portugueses, 
n.º 47/2004 de 19 de Agosto; lei de Bases do Património Cultural Por-
tuguês, n.º 107/2001 de 8 de Setembro; Regulamento Interno do Museu 
da Chapelaria de S. João da Madeira; Política de Gestão de Colecções 
do Museu da Chapelaria de S. João da Madeira.

Bibliografia: Amaral, J. (1967). Subsídios para a História da Indústria 
de Chapelaria em S. João da Madeira. Porto;

Cord. Comissão de Trabalho do Museu da Indústria de Chapelaria. 
(2001). Livro de Actas das I Jornadas de Museologia da Indústria da 
Chapelaria. S. João da Madeira: Câmara Municipal de S. João da Ma-
deira;

Costa, L. (1987). O Coração da Fábrica, Viagem ao mundo de “unhas 
negras”. Cucujães: Câmara Municipal de S. João da Madeira;

Costa, L. M. (1990). Memórias de Tempos Idos (Subsídio para a 
História de S. João da Madeira e a sua Região). Cucujães: Câmara 
Municipal de S. João da Madeira;

Lima, A. e Ribeiro, J. (1987). Indústria de Chapelaria em S. João da 
Madeira. Cucujães: Câmara Municipal de S. João da Madeira

Referência F — Legislação: Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro; Lei n.º 58/2008, 
de 9 de Setembro; Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro; Lei n.º 12A/2008, 
de 27 de Fevereiro; Portaria n.º 949 -A/2006, de 11 de Setembro; Decreto-
-Lei n.º 101/2007, de 2 de Abril; Decreto -Lei n.º 517/80, de 31 de Ou-
tubro; Decreto Regulamentar n.º 31/83, de 18 de Abril; Decreto Regu-
lamentar n.º 90/84, de 26 de Dezembro; Decreto -Lei n.º 123/2009, de 
21 de Maio; Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro; Portaria 
n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro;

Referência G — Legislação: Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro; Lei n.º 58/2008, 
de 9 de Setembro; Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro; Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro; Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e respec-
tivo anexo; Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97 de 18/11, 
Decreto -Lei n.º 115/2006, de 14/06; Portaria n.º 1563/2007 de 11/12, 
Portaria n.º 727/2007, de 06/9, Portaria 1403 -A/2006, de 15/12, Lei 
n.º 23/2007, de 04/7, Decreto -Lei n.º 237 -A/2006, de 14/12, Decreto -Lei 
n.º 368/2007, de 05/11, Decreto -Lei n.º 308 -A/75, de 24/6, Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 63 -A/2007, de 03/5, e Decreto Regulamentar 
n.º 84/2007, de 05/11; Portaria n.º 396/2007, de 02/4; Resoluções do 
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Conselho de Ministros n.º 120/2006, de 21/9, e n.º 33/2004, de 20/3; 
Decreto -Lei n.º 74/99, de 16/3, Lei n.º 160/99, de 14/9, e Decreto -Lei 
n.º 393/99, de 01/10.

Referência H — Execução de revestimento e reparação de um pequeno 
passeio, justapondo e assentando paralelepípedos, cubos ou outros sóli-
dos de pedra, tais como calçada à portuguesa, granito, basalto, cimento 
e ou pedra calcária; execução de um muro e ou outra estrutura simples.

4.2 — A avaliação psicológica, visa avaliar aptidões, características 
de personalidade, competências comportamentais e estabelecer um 
prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, 
tendo como referência o perfil de competências previamente definido.

4.3 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, de forma 
objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos compor-
tamentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre o en-
trevistador e o entrevistado, tendo em consideração a capacidade de 
comunicação, de relacionamento interpessoal, de motivação e interesse, 
a objectividade, qualificação e perfil para o lugar.

5 — Para os candidatos que, cumulativamente sejam titulares da ca-
tegoria e se encontrem a exercer funções ou, tratando -se de candidatos 
em mobilidade especial, se tenham por último encontrado a cumprir ou 
a executar as mesmas funções, os métodos de selecção são, caso não 
tenham exercido a opção pelos métodos anteriores: Avaliação Curricular 
(AC) e Entrevista de Avaliação de Competências (EAC).

5.1 — A classificação final é obtida através da seguinte fórmula:
CF = AC × 50 % + EAC × 50 %

5.2 — A avaliação curricular visa analisar as habilitações académicas 
ou profissionais (HL), a experiência profissional (EP), a formação pro-
fissional (FP) e a avaliação de desempenho (AD), relacionadas com o 
posto de trabalho a ocupar e será ponderada na seguinte fórmula:

AC = HL × 30 % + FP × 30 % + EP × 30 % + AD × 10 %

5.3 — A entrevista de avaliação de competências (EAC) visa avaliar, 
numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos profis-
sionais directamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função. Para esse efeito, será elaborado 
um guião da entrevista composto por um conjunto de questões di-
rectamente relacionadas com o perfil de competências previamente 
definido, associado a uma grelha de avaliação individual, que traduz a 
presença ou ausência dos comportamentos em análise, avaliado segundo 
os níveis classificativos que constam na acta de critérios dos referidos 
procedimentos.

5.4 — Considera -se excluído do procedimento o candidato que falte 
a qualquer dos métodos de selecção ou que tenha obtido uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado 
o método seguinte.

6 — Se o número de candidatos for igual ou superior a 100, os mé-
todos de selecção serão aplicados de forma faseada, conforme previsto 
no artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

7 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto no 
artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

7.1 — No caso de o empate persistir, prevalecerá o candidato com 
maior tempo de experiência profissional na área.

8 — Posição Remuneratória: O posicionamento dos trabalhadores 
recrutados numa das posições remuneratórias da categoria é objecto de 
negociação e terá lugar após o termo do procedimento concursal.

9 — Composição do Júri dos concursos:
Referência A: Presidente: Carla Sofia Santos Rocha, Chefe de Divisão 

Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos; Vogais efectivos: 
Suzana Maria Peres Menezes, Chefe de Divisão da Cultura e Turismo 
e Paulo Inácio T. Bragança, Técnico Superior; Vogais suplentes: Nelson 
Costa, Técnico Superior e Maria Adelaide A. Silva, Técnica Superior;

Referência B: Presidente: Suzana Maria Peres Menezes, Chefe de Di-
visão da Cultura e Turismo; Vogais efectivos: Carla Sofia Santos Rocha, 
Chefe de Divisão Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos e 
Jacinta Maria Azevedo, Chefe de Divisão de Finanças e Património; 
Vogais suplentes: Nelson Costa, Técnico Superior e Maria Adelaide A. 
Silva, Técnica Superior;

Referência C: Presidente: Suzana Maria Peres Menezes, Chefe de Di-
visão da Cultura e Turismo; Vogais efectivos: Carla Sofia Santos Rocha, 
Chefe de Divisão Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos e 
Jacinta Maria Azevedo, Chefe de Divisão de Finanças e Património; 
Vogais suplentes: Nelson Costa, Técnico Superior e Maria Adelaide A. 
Silva, Técnica Superior;

Referência D: Presidente: Suzana Maria Peres Menezes, Chefe de Di-
visão da Cultura e Turismo; Vogais efectivos: Carla Sofia Santos Rocha, 
Chefe de Divisão Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos e 
Jacinta Maria Azevedo, Chefe de Divisão de Finanças e Património; 

Vogais suplentes: Nelson Costa, Técnico Superior e Maria Adelaide A. 
Silva, Técnica Superior;

Referência E: Presidente: Suzana Maria Peres Menezes, Chefe de Di-
visão da Cultura e Turismo; Vogais efectivos: Carla Sofia Santos Rocha, 
Chefe de Divisão Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos e 
Jacinta Maria Azevedo, Chefe de Divisão de Finanças e Património; 
Vogais suplentes: Nelson Costa, Técnico Superior e Maria Adelaide A. 
Silva, Técnica Superior;

Referência F: Presidente: José Maria Castro Ferreira, Director Depar-
tamento de Obras Municipais; Vogais efectivos: João Miguel Alegria, 
Director de Departamento de Obras Particulares e Carla Sofia Santos 
Rocha, Chefe de Divisão Administrativa e de Gestão de Recursos Hu-
manos; Vogais suplentes: Luís Filipe Pinho, Técnico Superior e Marisel 
Sousa Pinho, Técnica Superior;

Referência G: Presidente: Judite Maria Silva, Chefe de Divisão de 
Acção Social e Inclusão; Vogais efectivos: Carla Sofia Santos Rocha, 
Chefe de Divisão Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos e 
Elsa Maria Guedes Teixeira, Técnica Superior. Vogais suplentes: Célia 
Maria Flor Silva, técnica superior e Maria Adelaide A. Silva, Técnica 
Superior;

Referência H: Presidente: Carla Sofia Santos Rocha, Chefe de Divisão 
Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos; Vogais efectivos: Ma-
risel Sousa Pinho, técnica superior e Adelson José A. Oliveira, Técnico 
Superior; Vogais suplentes: Maria Adelaide A. Silva, técnica superior e 
Jaime Oliveira, Assistente Operacional.

9.1 — O 1.º vogal efectivo substituirá o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos.

10 — As actas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
a grelha classificativa e os sistema de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

11 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
lecção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de S. 
João da Madeira e disponibilizada na sua página electrónica (www.
cm -sjm.pt).

12 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte através de uma das formas previstas 
no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
sendo utilizado, de forma preferencial, o envio de e -mail com recibo 
de leitura. De acordo com o preceituado no n.º 1 do mesmo artigo 30.º 
os candidatos excluídos serão notificados, preferencialmente, através 
do envio de e -mail com recibo de leitura, para a realização da audiência 
dos interessados.

13 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é pu-
blicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e 
público das instalações da Câmara Municipal de S. João da Madeira e 
disponibilizada na página electrónica, nos termos do n.º 6 artigo 36.º da 
Portaria 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

14 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser 
obrigatoriamente formalizadas mediante requerimento dirigido ao 
Presidente desta Câmara Municipal — formulário tipo de utilização 
obrigatória, disponível no site desta Câmara Municipal — devidamente 
datado e assinado, podendo ser entregues pessoalmente no Gabinete 
de Acolhimento do Munícipe, sito no Piso 0 do Edifício da Câmara 
Municipal, durante as horas normais de expediente, ou remetido pelo 
correio, sob registo e com aviso de recepção, para a Avenida da Liber-
dade, 3701 -956 S. João da Madeira, até ao termo do prazo fixado. A 
apresentação de candidaturas deverá ser em suporte de papel e acom-
panhada, sob pena de exclusão, de fotocópia legível do certificado de 
habilitações literárias e profissionais, fotocópia do bilhete de identidade 
ou cartão do cidadão, do cartão de contribuinte, do curriculum vitae 
devidamente datado e assinado, documentos comprovativos da formação 
e experiência profissional e declaração do serviço onde se encontra a 
exercer funções públicas, com identificação do tipo de vínculo, da 
carreira e categoria e classificação obtida nos últimos três anos a nível 
de avaliação de desempenho.

Aos candidatos que exerçam funções nesta autarquia, não é exigida 
a apresentação de outros documentos comprovativos dos factos indica-
dos no currículo, desde que expressamente, refiram que os mesmos se 
encontram arquivados no seu processo individual.

14.1 — Deve ser apresentada uma candidatura para cada concurso.
14.2 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documen-

tos comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), c), 
d) e e) do n.º 3 do presente aviso, desde que declarem, sob compromisso 
de honra, no próprio requerimento, e em alíneas separadas, a situação 
precisa em que se encontram relativamente a cada uma delas;

14.3 — O disposto no n.º anterior não impede que seja exigida aos 
candidatos, no caso de dúvida sobre a situação que descreveram, a apre-
sentação dos documentos comprovativos das suas declarações.
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14.4 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a 
sua exclusão, independentemente do procedimento criminal, nos termos 
da lei penal.

15 — Quotas de emprego: De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência 
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
qualquer outra preferência legal. Deverão os candidatos declarar no 
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo 
grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunica-
ção/expressão a utilizar no processo de selecção, nos termos do diploma 
supra mencionado.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

Município de S. João da Madeira, 22 de Janeiro de 2010. — O Pre-
sidente da Câmara, Dr. M. Castro Almeida.

302865476 

 MUNICÍPIO DE SEIA

Aviso n.º 3284/2010

Cargo de Dirigente — Renovação de comissão de serviço
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 06 de 

Outubro de 2010, no uso das competências delegadas que me são conferidas 
pela alínea a), do n.º 2, do Artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro conjugado 
com o disposto no artigo 15.º do Decreto  -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril 
e de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Abril, aplicável à 
Administração Local pelo n.º 1 do artigo 1.º do Decreto  -Lei n.º 93/2004, 
de 20 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 
07 de Junho, determinei a renovação da comissão de serviço, pelo período 
de três anos, com efeitos a partir de 27 de Janeiro de 2010, de Rui Jorge 
Simões Pais Figueiredo, provido no cargo de direcção intermédia do 2.º 
grau (Chefe de Divisão de Obras Particulares e Urbanismo), previsto na es-
trutura orgânica dos serviços desta Autarquia e respectivo Mapa de Pessoal.

Seia, 06 de Outubro de 2009. O Vereador com competências delega-
das, Carlos Filipe Camelo Miranda de Figueiredo.

302862227 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 3285/2010
Nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, notificam -se os candidatos admitidos ao procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para ocupação de dezoito postos de 
trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior (área do Desporto) 
com a Referência 02/PCC/2009,para pronúncia dos interessados.

A lista unitária encontra -se afixada, nas instalações da Divisão de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal do Seixal, sita na Rua Cândido 
dos Reis n.º 92, 2840 -503 Seixal, podendo também ser consultada na 
página electrónica http://www.cm -seixal.pt/servicosonline/publico.asp, 
no tema “Concursos e estágios” e no serviço “Procedimentos concursais 
a decorrer”.

1 de Fevereiro de 2010 — A Vereadora do Pelouro dos Recursos 
Humanos, Modernização Administrativa e Acção Social, Corália de 
Almeida Loureiro.

302863434 

 FREGUESIA DE CARIA

Aviso n.º 3286/2010

Procedimento concursal comum, para a contratação por tempo 
determinado de um assistente técnico

1 — Nos termos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009,de 
22 de Janeiro e do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 

adaptada à administração autárquica pelo Decreto  -Lei n.º 209/2009, 
de 3 de Setembro, torna  -se público que, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no 
Diário da República, procedimento concursal comum para contratação 
por tempo determinado, no regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho da 
categoria de Assistente Técnico, na área administrativa, previsto no mapa 
de pessoal da Junta de Freguesia de Caria, ao abrigo da alínea h), do n.º 1 
do artigo 93.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, pelo prazo de um 
ano, para exercer funções no Serviços da Junta de Freguesia de Caria.

2 — Considerada a dispensa temporária da obrigatoriedade de con-
sulta à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recru-
tamento (ECCRC), não foi efectuada a consulta prevista no artigo 4.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

3 — Ao presente procedimento concursal serão aplicadas as regras 
constantes nos seguintes diplomas: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
adaptada à administração autárquica pelo Decreto  -Lei n.º 209/2009, de 
3 de Setembro, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro 
e Decreto  -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 — Prazo de validade: o presente procedimento concursal é válido 
para o posto de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos no n.º 2 do 
artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

5 — Local de trabalho: Freguesia de Caria
6 — Caracterização do posto de trabalho: Serviços administrativos e 

apoio aos transportes escolares;
7 — Só podem ser admitidos ao procedimento concursal os indivíduos 

que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, 
satisfaçam os seguintes requisitos:

7.1 — Requisitos de admissão previstos no artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, 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 de vacinação obrigatória.

7.2 — Nível habilitacional exigido: Escolaridade Obrigatória não 
sendo possível a substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.

8 — O recrutamento para constituição de relações jurídicas de em-
prego público por tempo determinado, inicia  -se sempre de entre os(as) 
trabalhadores(as) que não pretendam conservar a qualidade de sujeitos 
de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado ou 
se encontrem colocados em situação de mobilidade especial, conforme 
preconiza o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

9 — No caso de impossibilidade de ocupação de todos ou de alguns 
postos de trabalho por aplicação do disposto no ponto anterior, procede 
-se ao recrutamento de trabalhadores(as) com relação jurídica de emprego 
público por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida.

10 — Não são admitidos(as) candidatos(as) que, cumulativamente, se 
encontrem integrados(as) 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 este procedimento concursal.

11 — De acordo com o Decreto  -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, 
poderão ser opositoras ao presente procedimento concursal pessoas com 
deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, as 
quais em caso de igualdade de classificação têm preferência, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

12 — Os métodos de selecção a utilizar são: avaliação curricular 
(com carácter eliminatório), entrevista de avaliação de competências 
(com carácter eliminatório) e entrevista profissional de selecção (com 
carácter eliminatório).

12.1 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos(as) 
candidatos(as), designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação do desempenho 
obtida.

Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior 
relevância para o posto de trabalho a ocupar, entre os quais obrigato-
riamente os seguintes:

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




