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dezembro e do n.º 3, do artigo 153.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, 
nível remuneratório 8, da Tabela Remuneratória da Função Pública, 
correspondente a 837,60 €.

16 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos Santos 
Gonçalves.

310578514 

 MUNICÍPIO DE ARGANIL

Aviso n.º 7637/2017

Alteração de loteamento — Discussão pública
Luís Paulo Carreira Fonseca Costa, Vice -Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Arganil.
Torna público nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do 

artigo 7.º, do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 
atual, conjugado com o artigo 89.º do Dec. Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, que por deliberação da Câmara Municipal de 2 de maio de 2017, 
será aberto um período de discussão pública, sobre a alteração ao lo-
teamento da Zona Industrial da Relvinha Oeste, freguesia de Sarzedo, 
concelho de Arganil, promovido pelo Município de Arganil.

O projecto de alteração do loteamento, acompanhado da informação 
técnica elaborada pelos Serviços Municipais, bem como dos pareceres, 
autorizações ou aprovações legalmente exigíveis, encontra -se disponível 
para consulta, na Divisão de Gestão Urbanistica — Sector de Licencia-
mentos e Vistorias — desta Câmara Municipal,nos dias úteis, durante 
as horas normais de expediente.

Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, observações 
ou sugestões por escrito no prazo de 15 dias, o qual se iniciará 8 dias após 
a data da publicação do presente aviso no Diário da República.

5 de junho de 2017. — O Vice -Presidente da Câmara, Luís Paulo 
Carreira Fonseca Costa, Dr.

310575452 

 Aviso (extrato) n.º 7638/2017
Ricardo João Barata Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal 

de Arganil,
Faz público, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua atual redação, que foram por 
mim homologadas as listas unitárias de ordenação final de candidatos 
aos seguintes procedimentos comuns de recrutamento para postos de 
trabalho do mapa de pessoal do Município de Arganil, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas com termo resolutivo certo, 
cuja abertura foi publicitada no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, 
de 19/05/2016:

Em 17/05/2017, para um posto de trabalho da carreira e categoria de 
Técnico Superior, área funcional de engenharia do ambiente;

Em 05/06/2017, para um posto de trabalho da carreira e categoria 
de Assistente Técnico, área funcional de cultura, bibliotecas e arquivo 
histórico;

Em 09/05/2017, para um posto de trabalho da carreira e categoria de 
Assistente Operacional, área funcional de turismo.

As listas unitárias de ordenação final encontram -se afixadas no átrio 
da Divisão de Administração Geral e Financeira do edifício princi-
pal do Município de Arganil e disponíveis em www.cm -arganil.pt.

20 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo 
João Barata Pereira Alves.

310577397 

 MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

Aviso n.º 7639/2017
Para os devidos efeitos, torno público que, foram consolidadas 

definitivamente as mobilidades internas na categoria, nos termos do 
artigo 99.º -A da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual reda-
ção, a partir do dia 17 de maio de 2017, em Assistentes Técnicas, de 
Lurdes Isabel Almeida Bonifácio, Carla Helena Augusto Granjal, 
Maria Ana Almeida Costa, Francelina Pereira Gomes Simões, Maria 
Isabel Silva Henriques Sena, e em Técnicas Superiores, de Sandra 
Maria Almeida Silva Dias, Catarina Vanessa Andrade Santos Mi-

moso, Sónia Cristina Almeida Salgado Fernandes, Raquel Azevedo 
Prazeres Peão Casaca e Ana Margarida Rosa Francisco.

5 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, José Francisco 
Gomes Monteiro.

310559917 

 MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

Aviso n.º 7640/2017

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado para preenchimento 
de quatro postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa 
de pessoal do Município de Esposende, na carreira e categoria de 
Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa).
1 — Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, doravante 
designada LTFP, e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, doravante 
designada Portaria, torna -se público que, por deliberação da Câmara Mu-
nicipal de 06/04/2017 e por meu Despacho de 11/05, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente 
aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para 
preenchimento de quatro (4) postos de trabalho (m/f), na carreira e cate-
goria de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), previstos 
e não ocupados no mapa de pessoal do Município de Esposende.

2 — Dos quatro (4) postos de trabalho a ocupar, um (1) destina -se 
a pessoas com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, nos 
termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 03/02, devendo fazer referência 
no ponto 8 do Formulário de Candidatura.

3 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 01/03, em 
cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República 
Portuguesa “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, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação”.

4 — Consultada a Entidade Centralizadora para Constituição de Re-
servas de Recrutamento (ECCRC), em cumprimento do disposto no n.º 1 
do artigo 4.º da Portaria, foi prestada a seguinte informação em 23 de 
março de 2017: “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”.

5 — Não existem reservas de recrutamento internas no Município de 
Esposende que satisfaçam a necessidade do recrutamento em causa.

6 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente 
homologada por S. Ex.ª 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 trabalha-
dores em situação de requalificação”.

7 — Consultada a Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias 
(EGRA), em cumprimento do disposto nos artigos 16.º e 16.º -A do 
Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3/12, foi prestada a seguinte informação 
em 21 de março de 2017:”…cumpre -nos informar V. Exa. que a Entidade 
Gestora da Requalificação ainda não se encontra constituída por esta 
Comunidade Intermunicipal…”.

8 — Local de trabalho: Área do Município de Esposende.
9 — Caracterização do posto de trabalho: Funções de apoio geral, 

incluindo as de telefonista e operador de reprografia, desenvolvendo 
e incentivando o respeito e apreço pelo estabelecimento de educação 
ou de ensino e pelo trabalho que, em comum, nele deve ser efetuado; 
participar com os docentes no acompanhamento das crianças e dos 
jovens durante o período de funcionamento da escola, com vista a as-
segurar um bom ambiente educativo; exercer tarefas de atendimento e 
encaminhamento de utilizadores da escola e controlar entradas e saídas 
da escola; cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e 
jovens na escola; providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa 
utilização das instalações, bem como do material e equipamento didático 
e informático necessário ao desenvolvimento do processo educativo; 
exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar; prestar 
apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de 
necessidade, acompanhar a criança ou o aluno a unidades de prestação 
de cuidados de saúde; estabelecer ligações telefónicas e prestar infor-
mações; receber e transmitir mensagens; zelar pela conservação dos 
equipamentos de comunicação; reproduzir documentos com utilização de 
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equipamento próprio, assegurando a limpeza e manutenção do mesmo e 
efetuando pequenas reparações ou comunicando as avarias verificadas; 
assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento 
da reprografia; efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao 
funcionamento dos serviços; exercer, quando necessário, tarefas de 
apoio de modo a permitir o normal funcionamento de laboratórios e 
bibliotecas escolares.

9.1 — A descrição das funções em referência não prejudica a atribui-
ção aos trabalhadores de funções, não expressamente mencionadas, que 
lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador 
detenha qualificação profissional adequada e que não implique desvalo-
rização profissional, nos termos do n.º 1 do artigo 81.º da LTFP.

10 — Posição remuneratória de referência: Nos termos do disposto no 
n.º 1 do artigo 38.º da LTFP, conjugado com o n.º 1 do artigo 42.º da Lei 
n.º 82 -B/2014, 31/12 (LOE 2015), aplicável por força do disposto no n.º 1 
do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 (LOE 2017). Os candidatos 
sem relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado serão 
posicionados na 1.ª posição a que corresponde o 1.º nível remuneratório 
(530,00€) da Tabela Remuneratória Única.

11 — Âmbito do recrutamento: Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do 
artigo 30.º da LTFP, com vista ao cumprimento dos princípios orien-
tadores da gestão dos recursos humanos na Administração Pública, de 
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade municipal, 
podem candidatar -se trabalhadores com e sem vínculo, tendo em conta 
a autorização dada pela Câmara Municipal, em reunião de 06/04/2017 
(cf. n.º 5 do artigo 30.º da LTFP).

12 — Só podem ser admitidos ao procedimento concursal os in-
divíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das 
candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

12.1 — Requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP, que consistem em:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, por convenção internacional ou por lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não estar 

interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

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

12.2 — Nível Habilitacional: Titularidade da escolaridade obrigató-
ria — 4.ª classe para indivíduos nascidos até 31 de dezembro de 1966, 
6.º ano de escolaridade para indivíduos nascidos 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.

12.2.1 — Não há lugar, no presente procedimento concursal, à subs-
tituição do nível habilitacional exigido por formação adequada ou ex-
periência profissional.

13 — 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 do município, idênticos aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o procedimento.

14 — Formalização de candidaturas:
14.1 — Nos termos conjugados dos artigos 27.º e 51.º da Por-

taria, a formalização das candidaturas é realizada, sob pena de ex-
clusão, mediante formulário tipo de utilização obrigatória, aprovado 
pelo Despacho n.º 11321/2009, de 08/05, publicado na 2.ª série do 
DR n.º 89, de 08/05 e disponível em: www.municipio.esposende.pt, 
emMunicípio>Câmara Municipal>Recursos Humanos>Recrutamento 
de Pessoal>Procedimentos Concursais.

14.2 — A candidatura pode ser efetuada pessoalmente no Serviço 
de Gestão de Pessoal, sito no Piso 0 do Edifício da Câmara Municipal, 
durante as horas normais de expediente (8H30/16H30) ou remetida pelo 
correio, sob registo e com aviso de receção, para Câmara Municipal de 
Esposende, Praça do Município, 4740 -223 Esposende, até ao termo do 
prazo fixado para entrega das candidaturas, contando para este efeito 
a data de registo.

14.3 — As candidaturas devem ser acompanhadas, obrigatoriamente, 
dos seguintes documentos:

14.3.1 — Curriculum profissional, atualizado, dele devendo constar 
os seguintes elementos: nome, morada, contactos, incluindo endereço 
de correio eletrónico, número do bilhete de identidade ou cartão de 
cidadão, habilitações literárias, funções que exerce bem como as que 
exerceu, quando exista experiência profissional, com indicação dos 
respetivos períodos de duração e atividades relevantes, assim como a 
formação profissional detida, com indicação da entidade promotora, 
data de frequência e duração (em horas);

14.3.2 — Documento comprovativo das habilitações literárias;
14.3.3 — Documentos comprovativos da formação profissional, nos 

termos do exigido na parte final do ponto 14.3.1;

14.3.4 — Declaração emitida pelo serviço de origem, devidamente 
atualizada, da qual constem de maneira inequívoca, as seguintes infor-
mações: Modalidade da relação jurídica de emprego público que detém, 
categoria/carreira e tempo de serviço detidos; conteúdo funcional do 
posto de trabalho que ocupa ou que tenha ocupado em anos anteriores 
e que apresentem identidade funcional com o do posto de trabalho a que 
se candidata; avaliação de desempenho relativa ao último período, não 
superior a 3 anos/ciclos avaliativos, nos termos da alínea d) do n.º 2 do 
artigo 11.º da Portaria ou, sendo o caso, indicação dos motivos de não 
avaliação em um ou mais anos.

14.3.5 — Documento comprovativo do grau de incapacidade, caso 
tenha sido preenchido o campo 8 do formulário.

14.3.6 — Quaisquer outros documentos que o candidato entenda dever 
apresentar por considerar relevantes para apreciação do seu mérito.

15 — Métodos de seleção: Nos termos do disposto no artigo 36.º da 
LTFP serão adotados os seguintes métodos de seleção:

15.1 — Candidatos sem vínculo ou com vínculo mas sem identidade 
funcional: Prova de Conhecimentos (PC), Avaliação Psicológica (AP) 
e Entrevista Profissional de Seleção (EPS)

15.2 — Candidatos com vínculo e com identidade funcional: Avalia-
ção Curricular (AC), Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) 
e Entrevista Profissional de Seleção (EPS)

15.3 — Considerando que o número de candidatos ao procedimento 
concursal pode ser superior a 100, e atendendo à celeridade que importa 
imprimir ao presente procedimento concursal tendo em conta a urgên-
cia no preenchimento dos postos de trabalho em apreço, a aplicação 
dos métodos de seleção será realizada de forma faseada, sendo que a 
aplicação dos segundo e terceiro métodos será efetuada apenas a parte 
dos candidatos aprovados no método anterior, a convocar por tranches 
sucessivas de candidatos, por ordem decrescente de classificação, res-
peitando a prioridade legal da sua situação jurídico -funcional, até à 
satisfação das necessidades.

15.4 — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 36.º da LTFP, os 
métodos referidos em 15.2 podem ser afastados pelos candidatos através 
de declaração escrita no formulário de candidatura, aplicando -se -lhes 
neste caso os métodos referidos em 15.1.

15.5 — De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 18.º da Portaria, 
a valoração dos métodos anteriormente referidos será considerada até 
às centésimas, de acordo com a especificidade de cada método, sendo 
os resultados convertidos para a escala de 0 a 20 valores.

15.6 — A classificação final do candidato será obtida através da 
aplicação de uma das seguintes fórmulas:

15.6.1 — Candidatos sem vínculo ou com vínculo mas sem identi-
dade funcional:

CF = 50 % PC+ 25 % AP + 25 % EPS

15.6.2 — Candidatos com vínculo e com identidade funcional:
CF = 50 % AC + 25 % EAC + 25 % EPS

sendo que:
CF = Classificação Final
PC = Prova de conhecimentos
AC = Avaliação curricular
AP = Avaliação Psicológica
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

15.7 — A prova de conhecimentos visando avaliar os conhecimentos 
académicos e, ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos, 
necessárias ao exercício do posto de trabalho colocado a concurso, será 
escrita, com consulta, com a duração máxima de 90 minutos, valorada 
de 0 a 20 valores e incidirá sobre a seguinte bibliografia:

Código do Procedimento Administrativo (DL n.º 4/2015, de 7/1); 
Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2016, de 12/9, na sua 
redação atual); Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcio-
namento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias (Lei n.º 169/99, de 
18/09, na sua redação atual); Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais (Despacho 1577/2013, publicado na 2.ª série do Diário da 
República n.º 18, de 25/01/2013); Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06); Código do Trabalho 
(Lei n.º 7/2009, de 12/02, na sua redação atual); Regime jurídico dos 
acidentes em serviço e das doenças profissionais na Administração Pú-
blica (Decreto -Lei n.º 503/99, de 20/11, na sua redação atual); Acordo 
coletivo de Trabalho n.º 215/2015, publicado na 2.ª série do Diário 
da República n.º 235, de 01/12/2015; Sistema Integrado de Gestão de 
Desempenho na Administração Pública — SIADAP (Lei n.º 66 -B/2007, 
de 28/12, na sua redação atual e Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 
04/09); Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei n.º 51/2012, de 05/09, 
na sua redação atual.
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15.8 — A Avaliação Psicológica visa avaliar, através de técnicas de 
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e com-
petências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico 
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como 
referência o perfil de competências previamente definido;

15.9 — A Avaliação Curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, 
designadamente a habilitação académica, complementar ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.

15.10 — A Entrevista de Avaliação de Competências visa obter, atra-
vés de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 
profissionais diretamente relacionados com as competências conside-
radas essenciais para o exercício da função.

15.11 — A Entrevista Profissional de Seleção visa avaliar, de forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamen-
tais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

15.12 — A Avaliação Psicológica, a Entrevista de Avaliação de Com-
petências e a Entrevista Profissional de Seleção são avaliadas segundo 
os níveis de classificação de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

16 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
seleção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afi-
xada nas instalações do Município de Esposende e disponibilizada 
na respetiva página eletrónica: www.municipio.esposende.pt, em 
Município>Câmara Municipal>Recursos Humanos>Recrutamento de 
Pessoal>Procedimentos Concursais.

17 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte por uma das formas previstas no n.º 3 
do artigo 30.º da referida Portaria.

18 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º, os candi-
datos excluídos serão notificados por uma das formas previstas no seu 
n.º 3 para a realização da audiência dos interessados.

19 — As atas do júri, nas quais constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos fatores que integram os métodos 
de seleção a utilizar, a grelha classificativa e os sistemas de valoração 
dos métodos serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

20 — Serão excluídos os candidatos que não compareçam a qualquer 
um dos métodos de seleção, bem como os que obtenham uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, uma vez que são elimi-
natórios, não lhes sendo aplicado o método ou fase seguinte.

21 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria.

22 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homolo-
gação, é afixada em local visível e público das instalações do Município 
de Esposende e disponibilizada na respetiva página eletrónica, nos termos 
do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria, sendo publicado um aviso na 2.ª série 
do Diário da República, com a informação da respetiva publicitação.

23 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a concurso e para constituição de 
reserva de recrutamento interna, nos termos do artigo 40.º da Portaria, 
sempre que a lista de ordenação final, devidamente homologada, con-
tenha um número de candidatos aprovados superior ao dos postos de 
trabalho a ocupar que será utilizada, sempre que, no prazo de 18 meses 
contados da data homologação da referida lista, haja necessidade de 
ocupação de idênticos postos de trabalho.

24 — Composição do Júri: o Júri do presente procedimento é com-
posto por um presidente, dois vogais efetivos e dois vogais suplentes:

Presidente: Técnico Superior, Dr. Diogo Vilarinho de Barros Zão;
Vogais efetivos: Assistente Técnico, Pedro Manuel de Barreira Losa 

e Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Dr.ª Carla 
Manuela Brito da Silva Dias;

Vogais Suplentes: Técnica Superior, Dr.ª Ana Cristina Gonçalves 
Figueiredo e Técnica Superior, Dr.ª Marlene Flor da Silva Sousa;

O presidente do júri será substituída nas suas faltas ou impedimentos 
pelo 1.º vogal efetivo.

19 de junho de 2017. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Maria 
Raquel Morais Gomes do Vale, Eng.ª

310576798 

 MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

Edital n.º 478/2017
Luís Filipe Pereira Mourinha, Presidente da Câmara Municipal de 

Estremoz, torna público que a Câmara Municipal, na sua reunião ordi-

nária realizada em 26 de abril de 2017, deliberou submeter a consulta 
pública, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 100.º e 
do artigo 101.º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, pelo período 
de 30 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente 
edital no Diário da República, para recolha de sugestões, a Proposta 
de Regulamento do Programa de Apoio à Cultura no Concelho de Es-
tremoz (PACCE). A mesma encontra -se disponível, para consulta, no 
Setor de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, sito no Edifício dos Paços 
do Concelho, Rossio Marquês de Pombal, em Estremoz, durante o 
horário normal de expediente e no sítio da internet do Município, em 
www.cm -estremoz.pt.

As sugestões poderão ser remetidas, por escrito, ao Presidente da 
Câmara Municipal de Estremoz, para o Edifício dos Paços do Concelho, 
Rossio Marquês de Pombal, 7100 -513 Estremoz ou para o endereço de 
correio eletrónico geral@cm -estremoz.pt.

Para constar se elaborou o presente edital, que vai ser afixado nos 
locais públicos do costume, publicado no Diário da República e no sítio 
da internet deste Município.

20 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Pereira 
Mourinha.

310579049 

 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso n.º 7641/2017

Procedimento concursal comum para ocupação de 1 (um) posto de 
trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, previsto e não ocupado, no mapa de pessoal do Município 
de Figueira de Castelo Rodrigo.
1 — Paulo José Gomes Langrouva, na qualidade de Presidente da 

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, no uso da com-
petência que lhe é conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo 35.º, do 
anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do 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 6 de 
abril, conjugada com o n.º 2 do artigo 33.º, do anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho (LTFP), torna público que, no seguimento da deliberação 
tomada em reunião do executivo municipal realizada a 27 de abril de 
2017 e do despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 8 de junho 
de 2017, se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis, a contar da 
publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, nos 
termos do artigo 26.º da Portaria acima referida, o procedimento con-
cursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, previsto e não ocupado no mapa de pessoal 
do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, para preenchimento do 
seguinte posto de trabalho:

2 — Caracterização do posto de trabalho da categoria e carreira geral 
de Técnico Superior, com o grau de complexidade funcional 3, conforme 
mapa de pessoal de 2017, aprovado por deliberação da Câmara e Assem-
bleia Municipal de 03 -02 -2017 e 17 -02 -2017, respetivamente:

2.1 — 1 (um) posto de trabalho na categoria e carreira geral de Téc-
nico Superior, para a Divisão Administrativa, Financeira e Sociocultu-
ral — Subunidade de Gestão Financeira, Contabilidade e Tesouraria, 
conforme caracterização do mapa de pessoal aprovado: funções con-
sultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação 
de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fun-
damentam 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, nas áreas 
de atuação comuns e instrumentais da respetiva subunidade orgânica, 
de acordo com o previsto no Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série,, n.º 121, de 26 
de junho de 2014.

3 — Reserva de recrutamento: para efeitos do preceituado no n.º 1 do 
artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, declara -se não estarem cons-
tituídas reservas de recrutamento no Município de Figueira de Castelo 
Rodrigo e que foi efetuada consulta prévia à Entidade Centralizada para 


