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ANEXO
Nota curricular

Dados Pessoais:
1 — Nome — Rui Pedro Andrade Pais Colares Mendes.
2 — Data de nascimento — 21 de outubro de 1971.
3 — Naturalidade — Moçambique.
4 — Residência — Rua de Camões, Campelo, Baião.
Formação Académica:
Doutor em Geografia Humana, Licenciado em Geografia e em Relações Internacionais.
Experiência Curricular:
Professor do Ensino Básico e Secundário, desde 1998, tendo desempenhado diversos cargos pedagógicos e de coordenação.
Investigador do Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do
Território desde 2007.
310377561

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE
Aviso n.º 4162/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
06/03/2017, no uso de competências delegadas por Despacho do Presidente da Câmara Municipal n.º 06/MAR/2016, de 18/03, ao abrigo
do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, e pelos
fundamentos aí constantes, foram anulados os seguintes procedimentos
concursais comuns para constituição de relações jurídicas de emprego
público por tempo indeterminado, publicados pelo aviso n.º 263/2017,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 06/01/2017, e na BEP
com os códigos OE201701/0116 e OE201701/0118, respetivamente:
(C) 1 Técnico Superior (História) para a Unidade de Desenvolvimento
Social e de Serviços e Apoio;
(D) 1 Técnico Superior (Engenharia Biológica) para a Unidade de
Desenvolvimento Social e de Serviços de Apoio.
21 de março de 2017. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Maria
Raquel Morais Gomes do Vale, Eng.ª
310381279

MUNICÍPIO DE ÉVORA
Aviso n.º 4163/2017
Abertura de procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de trabalhadores, com ou sem vínculo de emprego público,
para a ocupação de trinta postos de trabalho do mapa de pessoal,
da carreira de Assistente Operacional, Categoria de Assistente
Operacional, posto de trabalho de Cantoneiro de Limpeza, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo.
1 — Objeto do procedimento concursal
Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante
designada por LTFP, e artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na redação atual, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, torna-se público que, na sequência do despacho do Presidente
da Câmara Municipal, de 06/12/2016, e das deliberações da Câmara
Municipal de 18/01/2017 e da Assembleia Municipal de 17/02/2017,
se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento
concursal comum, excecional ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 30.º
da LTFP, com vista ao preenchimento de trinta postos de trabalho de
Cantoneiro de Limpeza, da carreira de Assistente Operacional, categoria
de Assistente Operacional, previstos no mapa de pessoal do Município,
para recrutamento de trabalhadores com ou sem vínculo de emprego
público com vista à constituição de relação jurídica de emprego público
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, com termo
resolutivo certo.
Para cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, o
recrutamento inicia-se de entre 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 atividade municipal e, no caso de impossibilidade de ocupação

de todos ou alguns postos de trabalho por aplicação do atrás disposto,
proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de
emprego por tempo determinado ou sem relação jurídica de emprego
público previamente estabelecida.
Na sequência do acordo celebrado entre o Governo e a Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em 8 de julho de 2014,
as autarquias locais não estão sujeitas à obrigação de consulta prévia à
Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas
(INA), nos termos do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro,
regulamentada pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, pelo que o
Município não efetuou a consulta.
Não foi efetuada consulta prévia à Entidade Centralizadora para a
Constituição de Reserva de Recrutamento (ECCRC) uma vez que não
foi aberto procedimento concursal para a constituição de reservas de
recrutamento e, até à sua publicitação, conforme instruções da Direção
Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), fica dispensada
a obrigatoriedade dessa consulta.
2 — Local de trabalho e validade do procedimento
O local de trabalho é a área de intervenção do Município de Évora,
podendo no entanto ser executado trabalho fora do Município sempre
que ocorra alguma situação que assim o exija.
O concurso é válido para os postos de trabalho objeto do concurso,
sem prejuízo da constituição de reservas de recrutamento nos termos
estabelecidos na legislação vigente.
3 — Identificação, conteúdo funcional e caracterização dos postos
de trabalho:
A caracterização dos postos de trabalho e seu conteúdo funcional
consiste no exercício das funções constantes do anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional na categoria de Assistente
Operacional.
Nos termos do artigo 81.º da LTFP, a descrição do conteúdo funcional
não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções não expressamente
mencionadas, que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as
quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que
não impliquem desvalorização profissional.
A sua caracterização específica é a constante do mapa de pessoal do
Município de Évora, aprovado para o ano de 2017, nomeadamente:
Procede à remoção de lixos e equiparados, varredura e limpeza de
ruas, limpeza e desobstrução de sarjetas ou sumidouros, lavagem de
vias públicas, limpeza de chafarizes, remoção manual ou mecanizada
de lixeiras ou montureiras, extirpação de ervas e outros trabalhos de
higienização dos espaços públicos. Operar com as viaturas de recolha
mecanizada de resíduos e contentores de forma a garantir a recolha
mecanizada. Execução de tarefas de vigilância e lavagem de instalações
sanitárias públicas. Apoiar na conservação e manutenção dos edifícios
municipais, em atos de desinfeção e limpeza e proceder à arrumação de
produtos quando necessário.
4 — Duração do contrato
Os contratos de trabalho a celebrar, a termo resolutivo certo, terão a
duração de um ano, com possibilidade de renovação por igual período,
até ao máximo de três anos, se essa intenção for expressamente comunicada, por escrito, ao trabalhador até 30 dias antes do fim do prazo
contratual.
5 — Posição remuneratória de referência
É oferecida, referencialmente, a 1.ª posição remuneratória da categoria, que corresponde ao 1.º nível remuneratório da tabela remuneratória
única.
6 — Requisitos de admissão
Os candidatos devem reunir os requisitos, gerais e outros que se
seguem.
6.1 — Requisitos gerais
Constituem requisitos gerais os previstos no artigo 17.º da LTFP, a
saber:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 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 de
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
6.2 — Nível habilitacional exigido — Nos termos da alínea a), n.º 1
do artigo 86.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho:
Os candidatos deverão ser detentores do nível habilitacional de grau
de complexidade funcional 1 — escolaridade obrigatória.

