MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO CONCURSAL

__________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Código da publicitação do procedimento

Código de candidato
A preencher pela entidade
empregadora

CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO
Carreira __________________________________Categoria________________________________
Área de actividade _________________________________________________________________
RJEP por tempo indeterminado
RJEP por tempo determinado
RJEP por tempo determinável
1. DADOS PESSOAIS
Nome
completo:

Data de nascimento:

Sexo:

Masculino

Feminino

Nacionalidade:

Nº de Identificação Fiscal:
Morada:

Concelho de residência:

Código Postal:
Telefone:

Localidade:
Telemóvel:

Endereço electrónico:
_______________________________________________________________________________________
E-Mail: mortagua@cm-mortagua.pt
Rua Dr. João Lopes de Morais, nº. 59 – 3450-153 Mortágua
Tel: (351) 231927460
Fax: (351) 231927469
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2. NÍVEL HABILITACIONAL
Assinale o quadrado apropriado:

01

Menos de 4 anos de
escolaridade

08 Bacharelato

02

4 anos de escolaridade
(1.º ciclo do ensino básico)

09 Licenciatura

03

6 anos de escolaridade
(2.º ciclo do ensino básico)

10 Pós-graduação

04

9.º ano (3.º ciclo do ensino
básico)

11 Mestrado

05 11.º ano

12 Doutoramento

06 12.º ano (ensino secundário)

13

07

Curso tecnológico /profissional/
outros (nível III)*

Curso de especialização
tecnológica

99 Habilitação ignorada

* Nível III : Nível de qualificação da formação (c/ equivalência ao ensino secundário)

2.1 Identifique o curso e /ou área de formação:

2.2 Indique cursos de pós – graduação, mestrado ou doutoramento:

3. SITUAÇÃO JURÍDICO/ FUNCIONAL DO TRABALHADOR
3.1 Titular de relação jurídica de emprego público?

Sim

Não

3.2- Em caso negativo passe directamente ao ponto 4. deste formulário.
Em caso afirmativo, especifique qual a sua situação:
Definitiva
3.2.1- Nomeação

Transitória por tempo determinado
Transitória por tempo determinável
Tempo indeterminado

3.2.2- Contrato

Tempo determinado
Tempo determinável
Em exercício de funções

3.2.3- Situação actual

Em licença
Em SME
Outra
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3.2.4 Órgão ou serviço onde exerce ou por último exerceu funções:

3.2.5 Carreira e categoria detidas:

3.2.6 Actividade exercida ou que por último exerceu no órgão ou serviço:

3.2.8- Avaliação de desempenho (últimos três anos):
Ano

Menção quantitativa

Ano

Menção quantitativa

Ano

Menção quantitativa

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FUNÇÕES EXERCIDAS
4.1 Funções exercidas, directamente relacionadas com o posto de trabalho a que se candidata:
Funções

Data
Início

Fim

4.2 Outras funções e actividades exercidas:
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5. FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL SUBSTITUTIVA DO NÍVEL HABILITACIONAL
EXIGIDO
5.1 No caso de a publicitação permitir a candidatura sem o grau académico exigido, indique a
formação ou experiência profissional substitutiva.

6. OPÇÃO POR MÉTODOS DE SELECÇÃO
Se é titular da categoria e se encontra a exercer funções idênticas às do (s) posto (s) de trabalho
publicitado (s) ou, encontrando-se em SME, as exerceu por último e pretende usar da
prerrogativa de afastamento dos métodos de selecção obrigatórios, nos termos do n.º2 do artigo
53º, assinale a seguinte declaração:

“Declaro que afasto os métodos de selecção obrigatórios, Avaliação curricular e Entrevista
de avaliação de competências, e opto pelos métodos Prova de conhecimentos e
Avaliação psicológica”.

7. REQUISITOS DE ADMISSÃO

“ Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 8º da Lei 12-A/2008, de 27/02 e, se for o
caso, os requisitos exigidos na subalínea v) da alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º da
Portaria n.º 83-A /2009 de 22/01”.

Sim
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8. NECESSIDADES ESPECIAIS
8.1 Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de incapacidade, indique se
necessita de meios / condições especiais para a realização dos métodos de selecção.

9. DECLARAÇÃO ( f), nº 1 do artigo 27.º, da Portaria n.º 83-A /2009 de 22/01 )
“

“Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas”.

Localidade:

Data:

Assinatura

Documentos que anexa à candidatura:

Currículo

Outros:

Certificado de habilitações
Comprovativos de formação
(Quantidade ____ )
Declaração a que se refere ii),
d), nº1 Artigo 27.º (*)

(*) Relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, quando exista, bem como da carreira e categoria de que seja titular,
da actividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce funções.
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MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
Aviso n.º 12421/2018
Aprovação da Prorrogação da ARU dos Núcleos de Vale de Açores
e de Mortágua e Aprovação do Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (PERU) de Vale de Açores e Mortágua
José Júlio Henriques Norte, Presidente da Câmara Municipal de
Mortágua, torna público que, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mortágua realizada em 29/06/2018, sob proposta da Câmara
Municipal tomada na reunião ordinária de 20/06/2018, foi aprovada a
prorrogação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) dos Núcleos de
Vale de Açores e de Mortágua, bem como foi aprovado o respetivo
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), que enquadra a
Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Vale de Açores e Mortágua,
conforme Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.
Mais se informa que os elementos encontram-se disponíveis para
consulta dos interessados na Divisão de Planeamento e Administração
do Território, sito no Edifício do Paços do Município, durante os dias
úteis, entre as 09h00-12h30 e 14h00-16h30, e no sítio da internet do
município de Mortágua (www.cm-mortagua.pt)

10 de julho de 2018.  O Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, José Júlio Henriques Norte.
311593769
Aviso n.º 12422/2018

Procedimentos concursais comuns para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado
1  Nos termos do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada, em anexo, à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP),
conjugado com o artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril e com
a artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, torna-se
público que, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de
Mortágua, tomada na reunião realizada no dia 4 de julho de 2018, e meu
despacho de 17 de julho de 2018, se encontram abertos, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da publicação do presente Aviso no Diário da
República, procedimentos concursais comuns com vista à constituição
de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação
dos seguintes postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de
pessoal desta autarquia.
Referência A  um (1) posto de trabalho carreira/categoria de assistente operacional, área de atividade de auxiliar administrativo, a afetar
à Divisão de Administração Geral e Finanças.
Referencia B  seis (6) postos de trabalho carreira/categoria de
assistente operacional, área de atividade de serviços gerais, a afetar à
Divisão de Desenvolvimento Económico e Social.
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 06/04,
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,
este informou, por correio eletrónico datado de 19/06/2018, ...que, não
tendo ainda decorrido qualquer procedimento concursal para constituição
de reservas de recrutamento, declara-se 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, de 15 de maio de 2014, devidamente
homologada por sua Excelência o 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.
4  Em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 2.º da Lei
n.º 25/2017, de 30 /05, a aplicação do regime de valorização profissional aos serviços da administração autárquica faz-se, com as necessárias adaptações, de acordo com o disposto nos artigos 14.º a 16.º-A
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, alterado pelas Leis
n.os 3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013,
de 28 de novembro.
Assim, nos termos do previsto no artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 03 de setembro, foi consultada a Comunidade Inter-
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municipal da Região de Coimbra, sobre a existência de pessoal no regime
da valorização profissional, informando, esta, que não está constituída
a Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias  EGRA, não
havendo, assim, nenhuma lista nominativa de trabalhadores colocados
no regime de valorização profissional.
5  Legislação aplicável: Legislação aplicável: Lei n.º 114/2017, de
29 de dezembro, que aprovou a Lei do Orçamento de Estado para 2018;
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas (LTFP) e seu anexo; Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2001, de
06 de abril; Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e Código do
Procedimento Administrativo.
6  Âmbito de Recrutamento: Nos termos do artigo 30.º do anexo
à LTFP e por deliberação da Câmara Municipal datada de 4 de julho
de 2018, podem concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público previamente constituído. O recrutamento efetua-se, sem
prejuízo de outras preferências legalmente estabelecidas, pela ordem
prevista na LTFP.
7  De acordo com o disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2001, de 06 de abril, 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 da Câmara Municipal
de Mortágua idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.
8  Local de trabalho: Área do Município de Mortágua.
9  Caracterização dos postos de trabalho: Os postos de trabalho a
concurso caracterizam-se pelo exercício de funções na carreira e categoria de Assistente Operacional (Referências A e B) correspondentes
ao conteúdo funcional constante do anexo a que se refere o n.º 2 do
artigo 88.º do anexo à LTFP, às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional, complementado com as funções descritas no mapa de
pessoal da Câmara Municipal de Mortágua, nomeadamente:

Referência A: Assistente Operacional, área de atividade de auxiliar administrativo, função inserida hierarquicamente na Divisão de
Administração Geral e Finanças  executar tarefas relacionadas com
o expediente geral da autarquia, de acordo com procedimentos estabelecidos; assegurar o contacto entre os serviços; efetuar a receção e
entrega de expediente e encomendas; anunciar mensagens, transmitir
recados, prestar informações verbais ou telefónicas, transportar máquinas, artigos de escritório e documentação diversas entre gabinetes;
acompanhar os utentes aos locais pretendidos; tratar da correspondência
e da sua entrega; pode executar pequenas tarefas administrativas de
apoio, designadamente entrada de correspondência, fotocópias e arquivo
de documentos em processos individuais. Exercer as demais funções
que lhe sejam cometidas por lei, regulamento, ordem de serviço ou
deliberação do executivo.
Referência B: Assistente Operacional, área de atividade de auxiliar de
serviços gerais, função inserida hierarquicamente na Divisão de Desenvolvimento Económico e Social  assegurar a limpeza e conservação
de instalações, colaborar eventualmente nos trabalhos auxiliares de
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; auxiliar a execução de cargas e descargas; realizar tarefas de arrumação e distribuição;
Executar outras tarefas simples, não especificadas, de caráter manual e
exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos práticos; exercer
as demais funções que lhe sejam cometidas por lei, regulamento, ordem
de serviço ou deliberação do executivo.
9.1  A descrição do conteúdo funcional não prejudica a atribuição
ao trabalhador de funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas,
para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada
e que não impliquem desvalorização profissional, conforme o n.º 1 do
artigo 88.º do anexo à LTFP.
10  Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o
recrutamento e preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os
efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril.
11  Posicionamento remuneratório:
11.1  Para as Referências A e B  O posicionamento remuneratório será objeto de negociação de acordo com as regras constantes
no artigo 38.º do anexo à LTFP, conjugado com o artigo 42.º da Lei
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que foi prorrogado por força do
n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro e terá lugar
imediatamente após o termo do procedimento concursal comum, sendo
a posição remuneratória de referência a 1.ª posição, nível 1, da categoria
de assistente operacional, a que corresponde o montante de 580,00 ;
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12  Requisitos de admissão: 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:
12.1  Requisitos previstos no artigo 17.º do anexo à LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por 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.
12.2  Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos referidos no número anterior, desde
que declarem, sob compromisso de honra, no próprio requerimento de
candidatura, a situação precisa em que se encontrem relativamente a
cada um deles.
12.3  Nível Habilitacional: Para as Referências A e B  Escolaridade Obrigatória, aferida de acordo com a idade do candidato (4.ª classe
para os indivíduos nascidos até 31 de dezembro de 1966; 6.º ano de escolaridade para os indivíduos entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro
de 1980 e o 9.º ano de escolaridade para os indivíduos nascidos a partir
de 1 de janeiro de 1981), não havendo possibilidade de substituição do
nível habilitacional por formação ou experiência profissional;
13  Forma, prazo e local para apresentação de candidaturas:
13.1  Forma: As candidaturas terão de ser entregues em suporte
de papel, através do preenchimento de formulário tipo, de utilização
obrigatória, sob pena de exclusão, devidamente assinado e datado,
disponível nos Serviços Administrativos da Divisão de Administração
Geral e Finanças e em www.cm-mortagua.pt, com indicação do código
da Bolsa de Emprego Público, ou com o número do aviso de abertura
publicado no Diário da República.
13.2  Prazo: O prazo de entrega das candidaturas é de 10 (dez)
dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria 83-A/2009, de 22
de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril.
13.3  Local: As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente
da Câmara Municipal de Mortágua, e entregues pessoalmente nos
Serviços Administrativos da Divisão de Administração Geral e Finanças, durante as horas normais de expediente das 9h00 às 16h30,
ou enviadas através de correio registado com aviso de receção, até
ao termo do prazo fixado para entrega de candidaturas, para Câmara
Municipal de Mortágua, Rua Dr. João Lopes de Morais, 3450-153
Mortágua, devendo constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
Identificação completa do candidato (nome, estado civil, profissão,
data de nascimento, nacionalidade, filiação, número do Bilhete de
Identidade ou de Cartão de Cidadão, número de Contribuinte Fiscal,
residência, código postal, número de telefone e endereço eletrónico
caso exista).
13.4  Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
13.5  A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob
pena de exclusão, conforme previsto na alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 06 de abril, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade e Cartão
de Contribuinte.
b) Documento comprovativo das habilitações literárias, nos termos do
n.º 2 do artigo 28.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril;
c) Currículo profissional detalhado, datado e assinado, onde constem
as funções que exerce e/ou desempenhou anteriormente, a formação
profissional que possui e a experiência profissional adquirida. Os factos mencionados no currículo deverão ser devidamente comprovados,
incluindo as ações de formação frequentadas, sob pena de não serem
consideradas;
d) Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem relevantes para apreciação de seu mérito;
e) No caso de ser detentor de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, para além dos documentos supracitados,
deverá apresentar declaração emitida pela entidade a que o candidato
pertence, devidamente atualizada e autenticada, na qual conste de forma
inequívoca, a modalidade de relação jurídica de emprego público; a
antiguidade na carreira e na administração pública; posicionamento
e nível remuneratório; descrição detalhada das funções inerentes ao
posto de trabalho que ocupa, ou que ocupou (no caso dos/as trabalhadores/as em situação de Mobilidade Especial), com relevância para o
presente procedimento concursal, com vista a apreciação do conteúdo
funcional e informação referente à avaliação do desempenho, relativa

aos últimos três anos, em que o/a candidato/a executou atividade idêntica à do posto de trabalho a exercer, e, na sua ausência, o motivo que
determinou tal facto;
f) No caso de ser detentor de relação jurídica de emprego por tempo
determinado, acresce ainda, declaração emitida pelo serviço a que o
candidato pertence, devidamente atualizada e autenticada, da qual conste
de maneira inequívoca, a modalidade de relação jurídica de emprego
público e a descrição detalhada das funções inerentes ao posto de trabalho
ocupado, ou que ocupou (no caso dos/as trabalhadores/as em situação
de Mobilidade Especial).
13.6  Candidatura a mais que uma Referência  É obrigatória a
apresentação de uma candidatura para cada Referência a que se candidata
(formulário de candidatura e respetivos documentos anexos), sob pena
de a mesma não ser considerada.
13.7  Os candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal de
Mortágua ficam dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos factos indicados no currículo, desde que, expressamente,
refiram que os mesmos se encontram arquivados no respetivo processo
individual, para tanto, deverão declará-lo no requerimento. Nesses casos o júri do concurso solicitará oficiosamente os mesmos ao respetivo
serviço de pessoal.
13.8  O não preenchimento ou preenchimento incorreto dos elementos relevantes do formulário de candidatura por parte do candidato
determina a sua exclusão do procedimento concursal.
13.9  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 documentos comprovativos das suas declarações.
13.10  As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da Lei, e as candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos no presente aviso e as que não estejam devidamente
referenciadas não serão aceites.
14  Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar nos termos
do disposto no artigo 36.º da LTFP, conjugado com a alínea a) n.º 1 do
artigo 6.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22/01, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04, são os seguintes:
14.1  Avaliação Curricular, Entrevista de Avaliação de Competências, complementando com o método facultativo a Entrevista Profissional
de Seleção para os candidatos que estejam a cumprir ou a executar a
atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos em situação
de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado
aquela atribuição, competência ou atividade, exceto quando afastados,
por escrito, pelos próprios, caso em que serão aplicados os métodos
utilizados para os restantes candidatos.
14.2  Prova de Conhecimentos, Avaliação Psicológica, complementando com o método facultativo a Entrevista Profissional de Seleção
para os candidatos em geral.
15  Ordenação final: A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento, é unitária, ainda que lhes tenham sido aplicados
métodos de seleção diferentes, será efetuada de acordo com a escala
classificativa 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 de acordo com as seguintes
fórmulas:
15.1  Para os candidatos referidos no ponto 15.1:
OF = AC x 30 % + EAC x 40 % + EPS x 30 %
15.2  Para os candidatos referidos no ponto 15.2:
OF = PC x 40 % + AP x 30 % + EPS x 30 %
sendo que:
OF = Ordenação final;
AC = Avaliação curricular;
EAC = Entrevista de avaliação de competências;
EPS = Entrevista profissional de seleção;
PC = Prova de conhecimentos;
AP = Avaliação psicológica;
15.3  Avaliação curricular (AC), será valorada na escala de
0 a 20 valores, analisará a habilitação académica, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada,
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho detidos pelos
candidatos, de acordo com os n.os 1 e 2 do artigo 11.º da supra citada
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01. Quando os candidatos ao presente
procedimento não possuam avaliação do desempenho relativa ao período a considerar para efeitos da avaliação curricular, por razões
que comprovadamente não lhes sejam imputáveis, a este elemento de
ponderação corresponderá valor positivo a ser considerado na respe-
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tiva fórmula de cálculo conforme o disposto no n.º 3 do artigo 11.º
da mesma Portaria;
15.4  Entrevista de avaliação de competências (EAC), visa obter,
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos
profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o desempenho das funções e será avaliada segundo
os níveis classificativos previstos no n.º 5 do artigo 18.º daquela Portaria;
15.5  Entrevista profissional de seleção (EPS), 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;
15.6  Prova de conhecimentos (PC), visa avaliar os conhecimentos
académicos e ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício das funções, sendo a sua classificação
expressa na escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até
às centésimas. Será de natureza teórica, escrita em suporte de papel, e
de realização individual, com a duração de 90 (noventa) minutos, versando sobre as seguintes temáticas, cujos diplomas legais não podem
ser consultados:
Regime Jurídico das Autarquias Locais, Estatuto das Entidades Intermunicipais, Regime Jurídico das Transferências de Competências do
Estado para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais e
Regime Jurídico do Associativismo Autárquico  Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.os 46-C/2013,
de 1 de novembro e 50-A/2013, de 11 de novembro e alterada pelas Leis
n.os 25/2015, de 30/03, 69/2015, 16/07, 7-A/2016, de 30/03 e 42/2016,
de 28/12;
Competências e Regime Jurídico das Autarquias Locais  Lei
n.º 169/99, 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, retificada
pelas Retificações n.os 4/2002, de 06/02 e 9/2002, de 05/03, pela Lei
n.º 67/2007, de 31/12, pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30/11 e pelas
Leis n.os 75/2013, de 12/09 e 7-A/2016, de 30/03.
Lei Geral do Trabalho em Funções Pública  Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, retificada pela retificação n.º 37-A/2014, de 19/08, e alterada
pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31/12, 84/2015, de 07/08, 18/2016, de
20/06, 42/2016, de 28/12, 25/2017, de 30/05, 70/2017, de 14/08 e Lei
n.º 73/2017, de 16/08
15.7  Avaliação psicológica visa avaliar, através de técnicas de
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico
de adaptação às exigências dos postos de trabalho a ocupar, tendo como
referência o perfil de competências previamente definido e será avaliada
segundo as menções e os níveis classificativos previstos no n.º 3 do
artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04.
16  É excluído do procedimento o candidato que não compareça
a qualquer um dos métodos para os quais foi convocado, ou obtiver
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos, não lhe sendo
aplicado o método seguinte, nos termos do n.º 13 do artigo 18.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 06/04.
17  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, alterada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04.
18  Os parâmetros de avaliação, bem como a grelha classificativa
e o sistema de valoração final, consta da ata de reunião do júri do
procedimento concursal, a qual será facultada aos candidatos, sempre
que solicitada.
19  Composição do júri:
Presidente: Dr. Paulo Alexandre Oliveira, Vereador
Vogais efetivos: Eng.º Albano Tomás da Fonseca Duarte, Chefe de
Divisão que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos,
Dr.ª Ana Cristina Lopes Gonçalves, Técnica Superior.
Vogais suplentes: Dr.ª Rosa Serra Fernandes Técnica Superior e
Dr.ª Sandrine Bento Matos, Técnica Superior.
O referido Júri será igualmente responsável pela avaliação do período
experimental dos contratos.
20  Exclusão e notificação dos candidatos: De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01,
alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04, os candidatos excluídos
serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º
da referida Portaria, para realização da audiência dos interessados nos
termos do Código do Procedimento Administrativo. As alegações a

proferir pelos mesmos devem ser feitas em formulário próprio para o
exercício do direito de participação dos interessados, aprovado por Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado na página eletrónica da
Câmara Municipal de Mortágua ou junto dos serviços administrativos
da Câmara Municipal.
21  Os candidatos admitidos e aprovados em cada método de seleção, serão convocados, através de notificação, do dia, hora e local para
realização dos métodos de seleção, por uma das formas previstas no
n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.
22  A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente,
afixada na página eletrónica da Câmara Municipal de Mortágua e no
átrio do edifício dos Paços do Município.
23  A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é
notificada nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, conjugado com
o n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01.
24  Os candidatos são notificados do ato da homologação da lista
unitária de ordenação final, por uma das formas previstas no n.º 3 do
artigo 30.º da referida Portaria, sendo a referida lista afixada no átrio
do Edifício dos Paços do Município e disponibilizada na sua página
eletrónica, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da
República com informação sobre a sua publicitação.
25  Quotas de emprego: Os candidatos com deficiência têm preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer
outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 03/02.
Estes devem 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, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do referido Decreto-Lei
n.º 29/2001.
26  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
o Município de Mortágua, 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.
27  Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01 e posterior alteração, o presente aviso será
publicitado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário
da República, na página eletrónica da Câmara Municipal de Mortágua e
no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data num jornal
de expansão nacional.
28  Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se
as normas constantes da legislação em vigor.
18 de julho de 2018  O Presidente da Câmara, Eng.º José Júlio
Henriques Norte.
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MUNICÍPIO DE MOURA
Aviso n.º 12423/2018

Plano Municipal de Defesa da Floresta
contra Incêndios de Moura
Álvaro José Pato Azedo, Presidente da Câmara Municipal de Moura,
torna público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, e do n.º 10 do artigo 4.º do
Regulamento anexo ao Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro, a
Assembleia Municipal de Moura, em sessão ordinária realizada em 27
de abril de 2018, deliberou por unanimidade aprovar o Plano Municipal
de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Moura.
Para os devidos efeitos publica-se a cartografia de perigosidade de
incêndio do PMDFCI de Moura.
Mais se informa que, nos termos do n.º 12 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, o PMDFCI de Moura, com o teor
integral, poderá ser consultado no sítio da Internet do Município de
Moura (www.cm-moura.pt), das freguesias e do Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas.
16 de agosto de 2018.  O Presidente da Câmara, Álvaro José Pato
Azedo.

