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estabelecendo em 15 dias o prazo para a apresentação de pronúncias em 
sede de participação pública, o qual começa a correr no dia imediato ao 
da publicação do presente aviso no Diário da República.

A alteração em causa traduz -se na modificação da redação do artigo 9.º 
do Regulamento do Plano de Pormenor do Quarteirão 15 (parte) e 16 da 
Brandoa, propondo -se que o referido normativo passe a ser composto 
por um número único que consagre a seguinte redação genérica:

A altura mínima, piso a piso, e o pé -direito livre mínimo dos pisos, 
deve respeitar o previsto no Regulamento Geral da Edificação e Urba-
nização e demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

Para constar, se determinou a publicação do presente Aviso, nos ter-
mos e em cumprimento do disposto nos artigos 76.º, n.º 1, e 88.º, n.º 2, 
ambos do Decreto -Lei n.º 80/2015.

26 de julho de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal da Ama-
dora, Carla Tavares.

Deliberação
Considerando que:
1 — Por deliberação da Câmara Municipal de 30 de novembro de 

2016, através da Proposta 538/2016 foi aprovado, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
dar inicio ao procedimento de alteração do Regulamento do Plano de 
Pormenor do Quarteirão 15 (parte) e 16 da Brandoa, alterando a redação 
do seu artigo 9.º, bem como fixar o prazo para conclusão do procedi-
mento de alteração em 6 (seis) meses e o período de participação em 
15 (quinze) dias;

2 — A referida alteração teve por base a necessidade de eliminar 
as restrições existentes ao nível do constante do Regulamento face ao 
previsto no Regime Geral das Edificações Urbanas (RGEU) e demais 
legislação específica, no que se refere a altura mínima, piso a piso e 
ao pé-direito livre mínimo dos pisos, que conduzia a um balizamento 
muito restrito e injustificado, impedindo a legalização de inúmeras 
construções na Brandoa;

3 — O procedimento inerente à referida alteração não foi concluído 
no prazo fixado de 6 (seis) meses, sendo certo, que nos termos do 
n.º 6 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio de 2015, o não cumprimento do prazo estabelecido determina a 
caducidade automática do procedimento, pelo que importa proceder 
ao início do mesmo, nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 76.º do 
referido diploma legal;

4 — Relativamente à presente matéria, foi emitida a informação 
n.º 160/2018/DJA, datada de 18 de julho de 2018, do Departamento de 
Administração Urbanística (DAU), considerando-se, nos termos e para os 
efeitos do disposto do n.º 1 do artigo 153.º do Código do Procedimento 
Administrativo, e para os devidos e legais efeitos, como fazendo parte 
integrante da presente proposta.,

Propõe-se que a Câmara Municipal da Amadora delibere:
1 — Iniciar o procedimento de alteração do Regulamento do Plano de 

Pormenor do Quarteirão 15 (parte) e 16 da Brandoa, ao abrigo do n.º 1 
do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), com a alteração do artigo 9.º, do mencionado Regulamento, 
no último parágrafo, passará a constar, a seguinte redação:

“A altura mínima, piso a piso, e o pé-direito livre mínimo dos pisos, 
deve respeitar o previsto no Regulamento Geral da Edificações Urba-
nas (RGEU), e demais normas legais e regulamentares aplicáveis”;

2 — Fixar, nos termos do artigo 76.º e no n.º 2 do artigo 88.º do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, o prazo de 
conclusão do procedimento de alteração em 1 (um) ano e o período de 
participação em 15 (quinze) dias.

Aprovado por unanimidade em reunião da Câmara Municipal da 
Amadora de 25 de julho de 2018.

Amadora, 25 de julho de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal 
da Amadora, Carla Tavares.

611604654 

 Aviso n.º 12400/2018
A Presidente da Câmara, nos termos do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, torna pública a lista unitária de ordena-
ção final, que se encontra publicada em www.cm -amadora.pt, do proce-
dimento concursal comum para a contratação em funções públicas por 
tempo indeterminado, visando a constituição de reserva de recrutamento, 
na carreira de Assistente Operacional (na área de higiene e salubridade), 
aberto por aviso publicado na 2.ª série no Diário da República n.º 229, 

de 28 de novembro de 2017, cuja Lista Unitária de Ordenação Final foi 
homologada por meu despacho datado de 7 de agosto de 2018.

7 de agosto de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal da Ama-
dora, Carla Tavares.

311587897 

 Aviso n.º 12401/2018

Abertura de procedimentos concursais (M/F)
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 

pelo Despacho n.º 38/P/2017 de 07.11.2017 e para os devidos efeitos, 
torna -se público que, nos termos da legislação em vigor e após aprovação 
em reunião de Câmara Municipal datada de 18.07.2018, foi autorizado 
por despachos da Presidente da Câmara, datados de 20.07.2018, a aber-
tura dos seguintes procedimentos concursais:

Referência A: Para ocupação de um (1) posto de trabalho, na modali-
dade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, previsto no mapa de pessoal da Câmara Municipal da Amadora, 
na carreira de Técnico Superior (na área de planeamento/programação 
e controlo financeiro).

Referência B: Para ocupação de dois (2) postos de trabalho, na moda-
lidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, previstos no mapa de pessoal da Câmara Municipal da Amadora, 
na carreira de Técnico Superior (na área de administração financeira).

Referência C: Para ocupação de cinco (5) postos de trabalho, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, previstos no mapa de pessoal da Câmara Municipal da 
Amadora, na carreira de Assistente Técnico (na área financeira).

1 — Consultas prévias:
1.1 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22.01 (doravante designada “Portaria”), declara -se 
não estarem constituídas reservas de recrutamento no Município da 
Amadora para as áreas a recrutar.

1.2 — Consultado o INA, ao abrigo do artigo 4.º da “Portaria” foi a 
Autarquia informada da “inexistência, em reserva de recrutamento, de 
qualquer candidato com o perfil adequado” para ocupar os lugares a 
recrutar, comunicação datada de 09.07.2018.

1.3 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente 
homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração 
Local, em 15.07.2014, “As autarquias locais não têm de consultar a 
Direção — Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Pú-
blicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de requalificação, ficando dispensada desta 
formalidade de consulta até que venha a constituir a EGRA junto de 
entidade intermunicipal”.

1.4 — Nos termos do n.º 5 do artigo 30.º da Lei Geral de trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), anexa à Lei n.º 35/2014, de 20.06, e em 
resultado de parecer favorável da deliberação da Câmara Municipal, o 
recrutamento é aberto a trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, trabalhadores com vínculo de emprego 
público a termo ou sem vínculo de emprego público.

2 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 03.02, é garantida 
a reserva de quotas de emprego para pessoas com deficiência com um 
grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60 %, sem prejuízo 
do respeito pelos critérios de prioridade de recrutamento legalmente 
previstos.

3 — Constituição do júri:
3.1 — Referência A: Presidente: Diretor do Departamento Financeiro, 

Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa; 1.ª vogal efetiva: Chefe da 
Divisão de Aprovisionamento, Sandra Sofia Madureira de Abreu Nunes, 
que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 2.ª vogal 
efetiva: Técnica Superior, Paula Maria Baltazar Martins; 1.º vogal su-
plente: Técnico Superior, Aurélio Simões da Cunha; 2.ª vogal suplente: 
Técnica Superior, Lurdes Maria Batista Grosso Silva.

3.2 — Referência B: Presidente: Diretor do Departamento Financeiro, 
Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa; 1.º vogal efetivo: Técnico 
Superior, Aurélio Simões da Cunha, que substituirá o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos; 2.ª vogal efetiva: Técnica Superior, Paula 
Maria Baltazar Martins; 1.ª vogal suplente: Técnica Superior, Lurdes 
Maria Batista Grosso Silva; 2.ª vogal suplente: Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento, Sandra Sofia Madureira de Abreu Nunes.

3.3 — Referência C: Presidente: Diretor do Departamento Financeiro, 
Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa; 1.ª vogal efetiva: Técnica 
Superior, Lurdes Maria Batista Grosso Silva, que substituirá o Presidente 
nas suas faltas e impedimentos; 2.ª vogal efetiva: Técnica Superior, Paula 
Maria Baltazar Martins; 1.º vogal suplente: Técnico Superior, Aurélio 
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Simões da Cunha; 2.ª vogal suplente: Chefe da Divisão de Aprovisio-
namento, Sandra Sofia Madureira de Abreu Nunes.

4 — Conteúdos funcionais:
4.1 — Referências A e B:
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação 

e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, autonomamente ou 
em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, 
e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas 
de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. 
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda 
que com enquadramento superior qualificado. Representação do órgão 
ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores — (Anexo 
à LTFP).

4.1.1 — Funções específicas — Referência A:
Na área de Aprovisionamento:
Gestão económica dos armazéns (controlo de níveis de consumos e de 

stocks, elaboração de propostas de reposição e monotorização atempada 
das necessidades de encomendas);

Apoio à gestão das verbas disponíveis em orçamento e plano, no 
que se refere às necessidades regulares (contratos regulares, reposições 
de stock e administração direta) e elaboração atempada e ajustada de 
propostas de dotação;

Recolha e tratamento de informação de suporte e planeamento e 
elaboração do mapa anual/plurianual de compras;

Elaboração dos documentos de prestação de contas da área das exis-
tências;

Tratamento de informação diversa, para reporte e apoio à tomada 
de decisão;

Na área de Planeamento e Controlo:
Apoio ao diretor em estudos económicos;
Resposta a inquéritos INE;
Organização do processo de reporte FSM;
Colaboração na elaboração, acompanhamento e avaliação dos ins-

trumentos previsionais;
Colaboração na elaboração dos documentos de prestação de contas 

individuais e consolidadas;
Elaboração de cenários na gestão da carteira de empréstimos e dis-

ponibilidades;
Assegurar a monotorização do sistema de controlo interno;
Elaborar estudos e propostas de controlo de gestão.

4.1.2 — Funções específicas — Referência B:
Na área da Administração Financeira:
Conferência mensal da Contabilidade Orçamental e Patrimonial;
Análise da coerência dos relatórios da contabilidade Orçamental e 

Patrimonial, procedendo às retificações adequadas;
Gestão dos processos de parametrização da receita e despesa de 

harmonia com o Plano de Contas em vigor;
Encerramento de contas, verificação e contabilização das operações 

de fim de exercício;
Execução de operações de Especialização do exercício — Acréscimos 

e diferimentos de custos e proveitos;
Apuramento e reporte mensal do IVA, DMR e ficheiro SAFT -T das 

faturas emitidas;
Execução das Declarações (Modelo 10, IES, etc.) e respetiva remessa 

nos prazos legais;
Prestação de apoio técnico aos Auditores/Revisores Oficiais de Con-

tas no âmbito dos processos de certificação de contas e elaboração dos 
relatórios de contas semestral e anual;

Apoio à implementação do SNC -AP;
Participação no projeto de estruturação e implementação da conta-

bilidade de custos.

Na área da Gestão Patrimonial:
Organizar e manter atualizado o inventário de todos os bens, direitos 

e obrigações constitutivos do património municipal;
Proceder às operações de transferência e abate dos bens patrimo-

niais;
Proceder à classificação contabilística e ao cálculo das amortizações 

dos bens;
Realizar as reconciliações entre os registos das fichas de bens e os 

registos contabilísticos;
Tratar e analisar a Classe 4, no âmbito da Prestação de Contas;
Elaborar as Notas à Classe do Imobilizado;
Calcular os proveitos diferidos referentes aos projetos financiados;

Disponibilizar documentos de suporte e elaborar relatórios para au-
ditorias externas.

4.2 — Referência C:
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, 

com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio 
de complexidade, nas áreas de atuação comum e instrumentais e nos vá-
rios domínios de atuação dos serviços municipais — (Anexo à LTFP).

4.2.1 — Funções específicas — Referência C:
Na área do Aprovisionamento:
Classificação contabilística das aquisições; conferência de faturas; 

emissão de pedidos de fornecimento;
Conferência dos documentos e registos de suporte remetidos pelos 

armazéns, movimentação das existências na aplicação informática de 
suporte assegurando a correta imputação de custos, gestão do inventário 
físico, elaboração de mapas de consumo, tratamento da informação da 
classe das existências para fecho de contas;

Compilação e tratamento de dados e informação diversa para apoio 
ao trabalho técnico.

Na área da Administração Financeira:
Execução do Orçamento/ Grandes Opções do Plano — Processamento 

dos cabimentos, compromissos e contrações de dívida;
Elaboração das Modificações ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano;
Conferência das faturas, respetivo processamento e emissão de ordens 

de pagamento;
Processamento/conferência de vencimentos, rendas de edifícios, con-

domínios, subsídios concedidos e despesas gerais;
Processamento de guias de receita e de Operações de Tesouraria aos 

clientes/contribuintes/utentes;
Reconciliação dos extratos de conta corrente dos fornecedores;
Conferência dos balancetes patrimoniais e orçamentais;
Reconciliações bancárias mensais;
Apoio nas tarefas inerentes à implementação do SNC -AP.

Na área da Gestão Patrimonial:
Organizar e manter atualizado o inventário de todos os bens, direitos 

e obrigações constitutivos do património municipal;
Realizar a inventariação física dos bens móveis;
Proceder às operações de transferência e abate dos bens patrimo-

niais;
Proceder à classificação contabilística dos bens;
Realizar as reconciliações entre os registos das fichas de bens e os 

registos contabilísticos.

Na área do Planeamento e Controlo:
Colaborar na elaboração das GOPs e preparar as suas alterações e 

revisões;
Preparar o Relatório de Gestão na parte das Fichas de Atividade;
Participar no conjunto de estudos afetos ao gabinete, com coleção a 

análise de dados, de modo a apoiar o trabalho técnico;
Organizar dossiers contabilísticos e financeiros de projetos de fi-

nanciamento;
Prestar apoio geral à direção.

4.3 — A descrição das funções não prejudica, nos termos do n.º 1 
do artigo 81.º da LTFP, a atribuição aos trabalhadores de funções que 
lhes sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador 
detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem 
desvalorização profissional.

5 — Prazo de validade: dezoito meses contados da data de homolo-
gação das listas unitárias de ordenação final, nos termos do disposto no 
artigo 40.º, da “Portaria”.

6 — Habilitações académicas:
6.1 — Referência A: Licenciatura em economia.
6.2 — Referência B: Licenciatura em contabilidade e/ou auditoria.
6.3 — Referência C: 12.º ano (na área financeira) em contabilidade 

ou gestão.
6.4 — Não é permitida a substituição da habilitação académica exigida 

por formação ou experiência profissional.
6.5 — Os candidatos possuidores de habilitações literárias obtidas em 

país estrangeiro deverão apresentar, em simultâneo com o documento 
comprovativo das suas habilitações, o correspondente documento de 
reconhecimento de habilitações estrangeiras previsto pela legislação 
portuguesa aplicável.

7 — Local de trabalho: Departamento Financeiro ou outro que vier 
a ser designado na área do Município da Amadora.
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8 — Remuneração:
8.1 — Referências A e B: Nos termos da LTFP e do n.º 3, do ar-

tigo 19.º, da “Portaria”, a remuneração de referência será de 1201,48€ 
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos) correspondente à 
2.ª posição remuneratória, nível 15 da carreira/categoria Técnico Supe-
rior. A remuneração está prevista na tabela remuneratória única, aprovada 
pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

8.2 — Referência C:
Nos termos da LTFP e do n.º 3, do artigo 19.º, da “Portaria”, a remu-

neração de referência será de 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros 
e treze cêntimos) correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5 
da carreira/categoria Assistente Técnico. A remuneração está prevista 
na tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro.

9 — Requisitos legais de admissão:
9.1 — Podem candidatar -se todos os indivíduos que satisfaçam, cumu-

lativamente, até ao termo do prazo de entrega da candidatura, fixado no 
presente aviso, os seguintes requisitos gerais (sob pena de exclusão):

a) Terem nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 
Constituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Terem 18 anos de idade completos;
c) Não estarem inibidos do exercício de funções públicas ou interditos 

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuírem a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício das funções;
e) Terem cumprido as leis de vacinação obrigatória;
f) Possuírem a habilitação académica exigida no n.º 6 do presente 

aviso.

9.2 — Não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em situação de mobilidade, ocupem postos de trabalho, 
previstos no mapa de pessoal deste órgão, idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Apresentação das candidaturas:
10.1 — Prazo: O prazo para apresentação de candidaturas é de 15 

(quinze) dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República.

10.2 — Forma: não serão aceites candidaturas em suporte eletrónico. 
As candidaturas serão formalizadas obrigatoriamente, sob pena de ex-
clusão, através de requerimento modelo tipo, para o efeito, ao dispor 
no Serviço de Atendimento da Câmara Municipal da Amadora (Av. 
Movimento das Forças Armadas, 1 — Mina) e no site www.cm -amadora.
pt (Município/Recrutamento) sendo entregues pessoalmente no citado 
Serviço ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de receção, 
para a Câmara Municipal da Amadora — D.G.R.H. — Av. Movimento 
das Forças Armadas, 1 — Mina de Água — 2700 -595 Amadora. Se 
assim o entenderem, os candidatos poderão indicar outros elementos que 
considerem relevantes para a apreciação do seu mérito, ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, devidamente comprovados.

10.3 — Do requerimento de candidatura deverá constar, claramente, 
a referência do procedimento a que se candidata e o mesmo deverá ser 
acompanhado da seguinte documentação:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos previstos 
nas alíneas a), b) e f, do n.º 9.1 (sob pena de exclusão) do presente 
aviso de abertura, através de fotocópias do documento de identificação 
válido (bilhete de identidade ou cartão do cidadão com declaração de 
autorização de utilização para efeitos do presente procedimento) e do 
certificado de habilitações.

b) Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade permanente 
igual ou superior a 60 %) e abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 29/2001, de 
3.02, devem declarar no requerimento de candidatura o respetivo grau de 
incapacidade e tipo de deficiência, e apresentar documento comprovativo 
da mesma. Devem mencionar, ainda, todos os elementos necessários ao 
cumprimento da adequação dos processos de seleção, nas suas diferentes 
vertentes, às capacidades de comunicação/expressão.

c) Os candidatos vinculados à função pública deverão anexar declara-
ção atualizada emitida pelo serviço público a que o candidato se encontra 
vinculado, da qual conste o vínculo à função pública, a carreira/categoria 
que possui, a antiguidade na carreira/categoria ou tempo de exercício 
da função, a avaliação de desempenho do último ano, a posição remu-
neratória detida aquando da apresentação da candidatura e a descrição 
das funções atualmente exercidas.

d) Exclusivamente para os candidatos previstos no n.º 11.1 do pre-
sente aviso de abertura: Currículo profissional detalhado e devidamente 
datado e assinado, do qual deve constar, designadamente, as habilitações 
literárias e/ou profissionais, as funções desempenhadas, bem como as 
atualmente exercidas, com indicação dos respetivos períodos de duração, 
e atividades relevantes, assim como, a formação profissional detida com 
indicação das ações de formação finalizadas (cursos e seminários) indi-

cando a respetiva duração, datas de realização e entidades promotoras, 
juntando comprovativos da formação e da experiência profissionais, 
sob pena de não serem considerados.

10.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação dos documentos 
comprovativos das suas declarações, bem como a exibição dos originais 
dos documentos apresentados. As falsas declarações serão punidas nos 
termos da lei.

10.5 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente 
aviso determina a exclusão do candidato, quando a falta desses docu-
mentos impossibilite a admissão ou avaliação do mesmo, nos termos 
do n.º 9, do artigo 28.º, da “Portaria”.

11 — No uso da faculdade conferida pelo n.º 5, do artigo 36.º, da 
LTFP, e pelo n.º 2, do artigo 6.º e artigo 7.º, da “Portaria”, serão aplicados 
os seguintes métodos de seleção:

11.1 — No recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou a 
executar a atribuição, competência ou atividade caraterizadoras do posto 
de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidato em situ-
ação de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado 
aquela atribuição, competência ou atividade, os métodos de seleção a 
aplicar são os seguintes (exceto se os candidatos declararam por escrito 
não quererem estes métodos, situação em que serão aplicados métodos 
previstos para os restantes candidatos):

11.1.1 — Avaliação curricular (A.C.): 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 avaliação de desempenho 
obtida.

11.1.2 — Entrevista profissional de seleção (E. P.S.): 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 de relacionamento interpessoal.

11.2 — Nos restantes casos e aos excecionados no n.º anterior, os 
métodos de seleção a utilizar no recrutamento são os seguintes:

11.2.1 — Provas de conhecimentos (P.C.): visam avaliar os conhe-
cimentos académicos, profissionais e as competências técnicas dos 
candidatos necessárias ao exercício da função.

11.2.1.1 — As provas de conhecimentos revestirão a forma escrita e 
terão a duração de duas horas, com quinze minutos de tolerância sobre 
conhecimentos inerentes à atividade a desempenhar, sendo classifi-
cada numa escala de 0 a 20 valores. Poderá ser consultada a legislação 
indicada, não anotada, em suporte papel (compete aos candidatos a 
atualização da legislação).

11.2.1.1.1 — As provas de conhecimentos irão incidir sobre a seguinte 
legislação de suporte:

11.2.1.1.1.1 — Referências A e B:
Regime jurídico das autarquias locais — Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação (com as seguintes alterações: Declara-
ção de Retificação n.º 46 -C/2013, de 01/11, Declaração de Retificação 
n.º 50 -A/2013, de 11/11, Lei n.º 25/2015, de 30/03, Lei n.º 69/2015, de 
16/07, Lei n.º 7 -A/2016, de 30/03 e Lei n.º 42/2016, de 28/12);

Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermuni-
cipais — Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação (com 
as seguintes alterações: Declaração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 
01/11, Lei n.º 82 -D/2014, de 31/12, Lei n.º 69/2015, de 16/07, Lei 
n.º 132/2015, de 04/09, Lei n.º 7 -A/2016, de 30/03, Declaração de Retifi-
cação n.º 10/2016, de 25/05, Lei n.º 42/2016, de 28/12 e Lei n.º 114/2017, 
de 29/12);

Código dos Contratos Públicos (CCP) — Decreto -Lei n.º 18/2008, 
29 de janeiro, na sua atual redação (com as seguintes alterações mais 
recentes: Decreto -Lei n.º 111 -B/2017, de 31/08, Declaração de Retifi-
cação n.º 36 -A/2017, de 30/10, Declaração de Retificação n.º 42/2017, 
de 30/11 e Decreto -Lei n.º 33/2018, de 15/05);

POCAL — Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 22 fevereiro (com as seguintes 
alterações: Decreto -Lei n.º 162/99 de 14/09, Decreto -Lei n.º 315/2000 de 
02/12, Decreto -Lei n.º 84 -A/2002 de 05/04 e Lei n.º 60 -A/2005 de 30/12);

SNC -AP — Decreto -Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua atual 
redação (com alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 85/2016 de 
21/12).

11.2.1.1.1.2 — Referência C:
Regime jurídico das autarquias locais — Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação (com as seguintes alterações: Declara-
ção de Retificação n.º 46 -C/2013, de 01/11, Declaração de Retificação 
n.º 50 -A/2013, de 11/11, Lei n.º 25/2015, de 30/03, Lei n.º 69/2015, de 
16/07, Lei n.º 7 -A/2016, de 30/03 e Lei n.º 42/2016, de 28/12);

Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermuni-
cipais — Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação (com 
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as seguintes alterações: Declaração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 
01/11, Lei n.º 82 -D/2014, de 31/12, Lei n.º 69/2015, de 16/07, Lei 
n.º 132/2015, de 04/09, Lei n.º 7 -A/2016, de 30/03, Declaração de Retifi-
cação n.º 10/2016, de 25/05, Lei n.º 42/2016, de 28/12 e Lei n.º 114/2017, 
de 29/12);

Código dos Contratos Públicos (CCP) — Decreto -Lei n.º 18/2008, 
29 de janeiro, na sua atual redação (com as seguintes alterações mais 
recentes: Decreto -Lei n.º 111 -B/2017, de 31/08, Declaração de Retifi-
cação n.º 36 -A/2017, de 30/10, Declaração de Retificação n.º 42/2017, 
de 30/11 e Decreto -Lei n.º 33/2018, de 15/05);

SNC -AP — Decreto -Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua atual 
redação (com alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 85/2016 de 
21/12).

11.2.2 — Entrevista profissional de seleção (E. P.S.): 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 de relacionamento interpessoal.

11.3 — Sistema de classificação final:
11.3.1 — Para os candidatos que cumulativamente, sejam titulares 

da categoria e se encontrem ou, tratando -se de candidatos colocados 
em situação de mobilidade especial, se tenham por último encontrado, 
a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade carac-
terizadoras do posto de trabalho para cuja ocupação o presente proce-
dimento é publicado:

C.F. = (A.C. x 0,7) + (E. P.S. x 0,3)

11.3.2 — Para os demais candidatos:
C.F. = (P.C. x 0,7) + (E. P.S. x 0,3)

11.3.3 — Sendo:
C. F. = Classificação Final
A.C. = Avaliação Curricular
P.C. = Provas de Conhecimentos
E. P.S. = Entrevista Profissional de Seleção

11.4 — Os critérios de apreciação e de ponderação da A.C. e da E. P.S., 
bem como o sistema de classificação final, incluindo a grelha classifica-
tiva, o sistema de valoração final do método e respetiva fórmula classifi-
cativas constam das atas de reuniões do júri do procedimento concursal, 
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

11.5 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, considerando-
-se excluído o candidato que não compareça à realização de um método 
de seleção ou que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores num dos 
métodos de seleção, não lhe sendo aplicado o método seguinte.

11.6 — Nos termos do artigo 8.º, da “Portaria” e em razão da urgência 
do procedimento, ou caso o n.º de candidatos seja igual ou superior a 100, 
poderá ocorrer a utilização faseada dos métodos de seleção, aplicando -se 
o segundo método de seleção apenas a parte dos candidatos aprovados 
no método anterior, a convocar por tranches sucessivas de candidatos, 
por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal 
até à satisfação das necessidades do serviço.

11.7 — As listas de ordenação final dos candidatos são unitárias, ainda 
que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados diferentes 
métodos de seleção (artigos 33.º e 34.º da “Portaria”).

12 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em igualdade de 
valoração e em situação não configurada pela lei como preferencial será 
efetuada nos termos previstos no artigo 35.º da “Portaria”.

Subsistindo o empate, serão aplicados, de forma decrescente, os 
seguintes critérios: Residência na Amadora, menor idade.

13 — O recrutamento efetuar -se -á de acordo com as regras que esti-
verem legalmente em vigor, nomeadamente as estabelecidas na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP e demais normas do Orçamento de Es-
tado em vigor, iniciando -se pela ordem decrescente de ordenação final 
dos candidatos colocados em situação de requalificação profissional e, 
esgotados estes, de entre candidatos com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida.

14 — As notificações dos candidatos serão efetuadas nos termos do 
n.º 3, do artigo 30.º, da “Portaria”.

15 — Publicitação de listas: as listas unitárias de ordenação final dos 
candidatos serão publicitadas, em lugar público e visível, no edifício 
dos Paços do Município e disponibilizada em www.cm -amadora.pt 
(Município/Recrutamento).

16 — Período experimental:
16.1 — Referências A e B — 240 dias, conforme a alínea c), do n.º 1, 

do artigo 49.º, da LTFP e demais legislação em vigor.
16.2 — Referência C — 180 dias, conforme a alínea b), do n.º 1, do 

artigo 49.º, da LTFP e demais legislação em vigor.

17 — 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, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
discriminação.

16 de agosto de 2018. — A Vereadora responsável pela área de Re-
cursos Humanos, Rita Madeira.

311591216 

 MUNICÍPIO DE BELMONTE

Declaração de Retificação n.º 619/2018

Retificação do Aviso n.º 9899/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142,

de 25 de julho de 2018
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por ter saído com ine-

xatidão o aviso de Celebração de Contratos de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado no âmbito do Procedimento Concur-
sal de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP), 
nomeadamente no que concerne a todos os contratos celebrados na 
carreira geral de Assistente Operacional, no Aviso n.º 9899/2018, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142, de 25 de julho de 2018, 
retifica-se que onde se lê:

«com a remuneração base de € 580,00 (RMMG), correspondente 
à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada,» 

deve ler-se:
«com a remuneração base de € 580,00 (RMMG), correspondente 

à 1.ª posição e nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada,»

31 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara de Belmonte, António 
Pinto Dias Rocha, Dr.

311552733 

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Edital n.º 845/2018
Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio, Presidente da Câmara 

Municipal de Braga:
Faz saber que, em Reunião Ordinária da Assembleia Municipal, rea-

lizada em 20 de julho de 2018, sob proposta da Câmara Municipal, após 
o decurso do prazo fixado nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código 
do Procedimento Administrativo, sem a constituição de interessados e 
a apresentação de quaisquer contributos, e após submissão a consulta 
pública, foi aprovado o Regulamento dos Apartamentos de Transição 
para Vítimas de Violência Doméstica.

O mencionado Regulamento, entrará em vigor nos termos do ar-
tigo 140.º do Código do Procedimento Administrativo, aplicável por 
força do disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro.

Para constar se mandou passar o presente edital e outros de igual teor 
que vão ser afixados juntamente com o Regulamento, nos lugares de 
estilo e publicitado no site do Município, www.cm -braga.pt.

2 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Braga, 
Dr. Ricardo Rio.

311577139 

 MUNICÍPIO DO CARTAXO

Aviso n.º 12402/2018
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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, torna -se público que foi homologada, por meu despacho 
datado de 13 de agosto de 2018, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos, relativa ao procedimento concursal comum de recrutamento 
para preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de 


