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5 — Garantir, em colaboração com o serviço de informática, a salva-
guarda e o armazenamento adequado dos documentos ou representações 
digitais (backups, migrações de dados, etc.).

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 21.º
Reclamação

Das decisões proferidas no âmbito do presente Regulamento cabe 
reclamação nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 22.º
Dúvidas ou Omissões

As dúvidas e os casos omissos não previstos no presente Regulamento 
que não seja possível resolver com recurso à lei vigente serão resolvidos 
pelo presidente da câmara municipal ou vereador da área funcional 
respetiva a quem tenham sido delegados os respetivos poderes, ouvidos 
o chefe de divisão e o técnico do AMM.

Artigo 23.º
Revisão

O presente Regulamento será revisto sempre que se revele necessário 
para um mais correto e eficiente funcionamento do AMM.

Artigo 24.º
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

312273366 

 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso n.º 8673/2019

Procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público

por tempo determinado — contrato a termo resolutivo certo
Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22/1, na atual redação, conjugado com o artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, no uso de competência em matéria de superintendência na 
gestão e direção do pessoal ao serviço do município, conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/9, 
torna -se público que por despacho de 30/04/2019, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia útil seguinte à publicação do 
presente aviso no Diário da República procedimento concursal comum 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
determinado na modalidade de contrato a termo resolutivo certo, pelo 
período de três anos, para ocupar um posto de trabalho do mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional 
(Auxiliar de serviços gerais).

1 — Caracterização do posto de trabalho: Descrição genérica de fun-
ções de Assistente operacional é a constante no Anexo à LTFP, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/6, referido no n.º 2, do artigo 88.º, 
às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional — Funções 
de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas 
em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade va-
riáveis; Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico; 
Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta 
utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação 
dos mesmos, bem como o descrito no anexo ao Mapa de pessoal do 
Município de Mira, nomeadamente: Assegurar o contato entre os servi-
ços; Efetuar a receção e entrega de expediente e encomendas; Anunciar 
mensagens, transmitir recados, levantar e depositar dinheiro ou valores, 
prestar informações verbais ou telefónicas, transportar máquinas, artigos 
de escritório e documentação diversa entre gabinetes; Assegurar a vigi-
lância de instalações e acompanhar os visitantes aos locais pretendidos; 
Proceder à venda de senhas para utilização das instalações, se necessário; 
Providenciar a limpeza e conservação das instalações e verificar as con-
dições de segurança; Colaborar eventualmente nos trabalhos auxiliares 

de montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; Auxiliar 
a execução de cargas e descargas; Realizar tarefas de arrumação e distri-
buição; Executar outras tarefas de apoio elementar podendo comportar 
esforço físico e conhecimentos práticos;

1.1 — Fundamentação: Com o fundamento constante na alínea h) do 
n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 35/2014, de 20/6 ou seja para fazer face ao 
aumento excecional e temporário da atividade do órgão ou serviço.

2 — Local de Trabalho — área do Município de Mira.
3 — Posicionamento remuneratório — O posicionamento remunera-

tório dos trabalhadores recrutados será efetuado de acordo com as regras 
constantes do artigo 38.º da LTFP, conjugado com o n.º 1 do artigo 2.º do 
DL 29/2019 de 20/2, base remuneratória para a Administração Pública, 
que coincide com o montante correspondente ao atual 4.º nível remune-
ratório da Tabela Remuneratória Única (TRU), ou seja, 635,07 €.

4 — Legislação aplicável — Lei n.º 35/2014, de 20/6, Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/1 na atual redação e Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7/1.

5 — Requisitos de admissão:
5.1 — Requisitos gerais: os referidos no artigo 17.º da LTFP, aprovada 

pela Lei n.º 35/2014, de 20/6:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados 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 a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

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

5.2 — Requisitos especiais: podem candidatar -se todos os indivíduos 
com ou sem relação jurídica de emprego público, detentores da escolari-
dade obrigatória, aferida em função da data de nascimento do candidato, 
com experiência profissional comprovada, competência técnica e aptidão 
para o exercício das funções inerente ao posto de trabalho a ocupar.

5.3 — 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 Mira idênticos aos postos de 
trabalho, para cuja ocupação se publicita o procedimento.

6 — Nível habilitacional exigido:
6.1 — Possuir no mínimo escolaridade mínima obrigatória aferida em 

função da data de nascimento do candidato, não podendo o nível habili-
tacional ser substituído por formação ou experiência profissional.

7 — Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante preenchimento de formulário Mod. SRH.030, 
disponível nos Recursos Humanos ou no site www.cm -mira.pt e entregue 
pessoalmente nos Recursos Humanos ou remetido pelo correio, com 
aviso de receção, para Câmara Municipal de Mira (Recursos Humanos), 
Praça do Município, 3070 -304, Mira, devendo constar os seguintes 
elementos: Identificação completa do candidato (nome, estado civil, 
profissão, data de nascimento, nacionalidade, filiação, número e data 
do cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, bem como o seu serviço 
emissor, número de contribuinte, residência, código postal, telefone e 
endereço eletrónico, caso exista).

7.1 — Documentos de apresentação obrigatória — sob pena de exclu-
são, a junção do certificado de habilitações literárias, fotocópia simples 
nos termos do disposto no artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 135/99, de 22/4, 
com redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 29/2000, de 13/3 e 
Curriculum Vitae detalhado, assinado e comprovado com documentos 
comprovativos de experiência profissional e formação profissional 
relacionados com a área funcional do lugar posto a concurso; Decla-
ração autenticada e atualizada à data do presente aviso, emitida pelo 
órgão ou serviço onde o candidato exerce funções, da qual conste a 
identificação da carreira/categoria e do vínculo de emprego público 
de que é titular; Declaração autenticada, emitida pelo serviço, com as 
funções que exerce e que exerceu anteriormente, com indicação dos 
correspondentes períodos. Os candidatos com deficiência de grau de 
incapacidade igual ou superior a 60 %, deverão apresentar documento 
comprovativo da mesma.

7.1.1 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos docu-
mentos comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), 
d) e e) do ponto 5.1 do presente aviso, desde que declarem sob com-
promisso de honra, no próprio requerimento, e em alíneas separadas, 
a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um deles.

7.1.2 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 — Métodos de seleção e critérios de avaliação: os métodos de 

seleção a utilizar, conforme o disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, são Avaliação curricular (AC) e Entrevista 
de Avaliação de Competências (EAC), valorados de 0 a 20 valores, cada.
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8.1 — 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 avaliação do desempenho obtida. 
Serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância para 
o posto de trabalho a ocupar, designadamente: habilitações académi-
cas (HA), formação profissional (FP) e experiência profissional (EP) 
relacionadas com o exercício da função a concurso, e avaliação do 
desempenho (AD). Só serão contabilizados os elementos relativos às 
habilitações, formação, experiência e avaliação do desempenho que se 
encontrem devidamente concluídos e comprovados com fotocópia. Este 
fator será valorado numa escala de 0 a 20 valores e terá uma ponderação 
de 40 % na avaliação final.

8.1.1 — Todos os critérios de pontuação dos diferentes itens em aná-
lise estão definidos na ata n.º 1 do júri do Procedimento concursal.

8.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) 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 as 
competências consideradas essenciais para o exercício da função.

Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista composto 
por um conjunto de questões diretamente relacionadas com o perfil de 
competências previamente definido.

A EAC é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, 
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem respetiva-
mente, as classificações 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Cada parâmetro de ava-
liação resultará de votação nominal, sendo o resultado final obtido através 
da média aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar.

8.3 — Ordenação Final — A ordenação final dos candidatos que 
completem o procedimento, será efetuada numa escala de 0 a 20 valores 
e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

OF = (AC × 40 %) + (EAC × 60 %)

2

sendo:
OF — Ordenação Final;
AC — Avaliação Curricular;
EAC — Entrevista de Avaliação de Competências.

8.4 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos 
de seleção determina a desistência do procedimento, bem como serão 
excluídos do procedimento os candidatos que obtenham uma valora-
ção inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhe sendo 
aplicado o método seguinte.

8.5 — 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, são 
facultados aos candidatos sempre que solicitadas por escrito.

8.6 — Nos termos 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.

8.7 — Em situação de igualdade de valoração, aplica  -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na atual 
redação.

8.8 — 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 dos métodos de seleção.

9 — Composição do júri:
Presidente: Dr.ª Brigitte Maria Capelôa, Chefe da DECD.
Vogais efetivos: Dr. João Manuel Miranda Cupido, Técnico Superior.
Dr.ª. Oriana Maria Páscoa Dias; Técnica Superior.
Vogais suplentes: Dr.ª Joana Margarida Jesus Mesquita, Técnica su-

perior.
Dr.ª Maria Filomena Cortez de Brito, Técnica superior.

O 1.º Vogal efetivo substituirá o Presidente do Júri, nas suas faltas 
e impedimentos.

9.1 — Para efeitos do n.º 1, do artigo 46.º, da LTFP, o Júri referido do 
presente procedimento concursal será o mesmo para efeitos de acom-
panhamento e avaliação final do período experimental do contrato de 
trabalho que vier a resultar do presente procedimento concursal.

10 — Notificação dos candidatos admitidos e excluídos — de acordo 
com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22/1, na atual redação os candidatos excluídos serão notificados por 
uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 2 do referido 
artigo 30.º para realização da audiência dos interessados, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do 
dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, nos termos 

previstos no artigo 32.º, e por uma das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.

11 — Publicitação da lista unitária de ordenação final dos candi-
datos — a lista, após homologação, será afixada em local visível e 
público no Edifício dos Paços do Município e disponibilizada no site da 
Câmara Municipal de Mira (www.cm -mira.pt), sendo ainda publicado 
um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a 
sua publicitação.

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

13 — No âmbito do presente concurso, dá -se cumprimento ao estabe-
lecido no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3/2, no que 
respeita ao sistema de quotas de emprego para pessoas deficientes com 
grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, sendo que, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

14 — Nos termos do artigo 4.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/1, 
na sua atual redação, declara  -se não estarem constituídas reservas de 
recrutamento no próprio serviço e não ter sido efetuada consulta prévia 
ao INA, conforme solução interpretativa uniforme da Direção -Geral 
das Autarquias Locais, devidamente homologada pelo Sr. Secretário 
de Estado da Administração Local, de 15/7/2014.

15 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/1, o presente aviso será publicitado na Bolsa de 
Emprego Público (www.bep.gov.pt) no primeiro dia útil seguinte à data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, na página ele-
trónica da Câmara Municipal de Mira e num jornal de expansão nacional, 
por extrato, num prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma data.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente 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.

30 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Raul José Rei 
Soares de Almeida.

312266132 

 MUNICÍPIO DE MONFORTE

Aviso n.º 8674/2019
Para os devidos efeitos, se faz público que foi concedida a renovação 

da licença sem remuneração pelo período de seis meses, com início 
a 17 de março de 2019, nos termos do artigo 280.º e 281.º, da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, (LTFP) na sua atual redação, ao trabalha-
dor Eduardo Manuel Goes de Cáceres, com a categoria de Assistente 
Operacional, por despacho datado de 26 de fevereiro de 2019.

18 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Gonçalo Nuno La-
gem.

312271113 

 MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso n.º 8675/2019
Para os devidos efeitos se faz público que, na sequência do meu 

despacho de 02 de maio de 2019, precedido de concurso, designei para 
a categoria de Técnico de Informática, Grau 1, Nível 1, os seguintes 
candidatos, aprovados no concurso interno de acesso limitado, de acordo 
com o n.º 1 do artigo 41.º, do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
aplicável à Administração Local por força do disposto no Decreto -Lei 
n.º 238/99, de 25 de junho e cuja lista de classificação final, foi homo-
logada em 10 de abril de 2019:

Augusto José Varela Sobral — grau 1, nível 1, escalão 1, índice 332 — 
€ 1084,81;

Carlos Manuel Lopes Alface — grau 1, nível 1, escalão 1, índice 332 — 
€ 1084,81;

Carlos do Carmo Veladas Palmito — grau 1, nível 1, escalão 1, índice 332 — 
€ 1084,81;

António Leonardo Leocádio Lopes — grau 1, nível 1, escalão 1, 
índice 332 — € 1084,81.


