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Superior de Ciências Empresarias e do Turismo, e Bacharelato em Gestão 
de Empresas Turísticas, pelo Instituto Superior de Ciências Empresarias 
e do Turismo. É detentor do Curso de Pós -graduação em Alta Direção na 
Administração Pública, ministrado pelo Instituto Nacional da Adminis-
tração Pública, e da Pós -graduação em Património e Turismo, ministrado 
pela Universidade do Minho. Apresenta como percurso profissional 
na autarquia: Colaborador do Departamento de Cultura e Turismo, em 
1994; Técnico Profissional de Turismo, em regime de contrato a termo 
certo, desde 1995; Técnico Superior de Turismo do quadro de pessoal a 
partir de 2001; Chefe da Divisão do Turismo, desde 2005. Este percurso 
está associado ao exercício de funções na área da cultura e do turismo 
há mais de 20 anos, tendo participado em diversas ações de formação, 
colóquios e seminários, na qualidade de organizador, orador convidado, 
formador e assistente. Integrou o grupo de trabalho de implementação 
no Município da Maia do Modelo Integrado de Gestão (MIG).

Rita Daniela Oliveira de Sousa, no cargo de Chefe da Divisão de Qua-
lidade e Sistemas de Informação, em comissão de serviço por três anos, 
com efeitos a partir de 1 de abril de 2015.

Nota curricular
Rita Daniela Oliveira de Sousa integra no mapa de pessoal da Câmara 

Municipal da Maia desde 2003, como Técnica Superior de Relações 
Internacionais. Em 2008 pós graduou -se em Gestão para Agentes de 
Desenvolvimento, na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade 
Católica Portuguesa — Centro Regional do Porto. Em 2007 obteve grau 
de Mestre em Administração Pública, na Universidade do Minho, tendo 
concluído a dissertação subordinada ao tema “Qualidade na Administra-
ção Pública — O Impacto da Certificação ISO 9001:2000 na Satisfação 
dos Munícipes”. Em 1998 licenciou -se em Relações Internacionais, na 
Universidade do Minho, onde obteve o Prémio de Mérito Escolar nos 
quatro anos da licenciatura. Apresenta como experiência profissional 
mais relevante: Em 2013 foi nomeada Representante da Gestão no 
Sistema de Gestão do Município da Maia, coordenando a certificação 
do Sistema de Gestão da Autarquia, e desempenhou funções como Au-
ditora Interna da Qualidade. Em 2010 foi nomeada Chefe da Divisão 
da Qualidade e Auditoria Interna. Em 2004 foi designada responsável 
pela implementação e gestão da Qualidade e Auditoria Interna. De 2000 
a 2003 desempenhou funções como Técnica Superior do Gabinete de 
Relações Internacionais do Município da Maia. Possui, ainda, mais de 
oitocentas horas de formação profissional em diversos domínios, grande 
parte na área da certificação da Gestão da qualidade, nomeadamente 
Auditorias e Sistemas de Gestão, Qualificação de Auditores Internos 
da Qualidade ISO 9001:2008, Gestão por Objetivos na Administração 
Local, Aptidão Profissional de Formador — CAP n.º EDF 502869/2009 
DN, adquiridas em ações de formação de curta, média e longa duração. 
Integrou o grupo de trabalho de implementação no Município da Maia 
do Modelo Integrado de Gestão (MIG).

Na sequência dos procedimentos concursais publicados no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 79, de 23 de abril de 2015, Aviso n.º 4418/2015, 
foram designados,

Joaquim Acácio Belo Faustino, no cargo de Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos, em comissão de serviço por três anos, com efeitos 
a partir de 01 de setembro de 2015.

Nota curricular
Joaquim Acácio Belo Faustino nasceu em 1964, em Évora, e integra 

o mapa de pessoal da Câmara Municipal da Maia desde 1997, onde 
ingressou na carreira administrativa, na categoria de Terceiro -Oficial. 
Em 2000 foi designado gestor do projeto de implementação do Ser-
viço de Polícia Municipal. Em 2001 ingressou na carreira de Técnico 
Superior, sendo designado responsável pela atividade daquele serviço, 
onde exerceu as efetivas funções de comando. Em 2005 foi nomeado 
no cargo de Subcomandante Administrativo, equiparado a Chefe de 
Divisão. No início de 2011 assumiu o cargo de Chefe da Divisão de 
Recrutamento, Gestão e Formação dos Recursos Humanos. É Licenciado 
em Administração Autárquica, pela Universidade Portucalense, desde 
1998. Adquiriu diversas especializações e pós -graduações, designada-
mente: Especialização em Gestão de Recursos Humanos, correspon-
dente à componente curricular do mesmo Mestrado, pela Universidade 
do Minho, tendo em curso a dissertação; Pós -graduação em Direito 
do Trabalho, pela Universidade Lusíada; Pós -graduação em Gestão 
e Planeamento da Formação, pelo Centro Comenius; Especialização 
em Gestão por Objetivos na Administração Local; Especialização em 
Regime Jurídico do Pessoal da Administração Local; Curso de Gestão 
Pública na Administração Local (GEPAL), todos pela Fundação CEFA; 
Curso Executivo de Gestão Estratégica do Capital Humano, pela Católica 
Business School — Porto. Adquiriu, ainda, créditos no mestrado em 

Administração Pública, na Universidade do Minho, nomeadamente em 
Administração de Recursos Humanos na Administração Pública, entre 
outras, no MBA em Gestão e Administração de Empresas, na Univer-
sidade Lusíada, e na Licenciatura em Direito, na Faculdade de Direito 
da Universidade do Porto, com créditos em Direito Administrativo e 
Direito Fiscal, entre outras. Possui, ainda, cerca de mil e quinhentas 
horas de formação profissional em diversos domínios, grande parte na 
área da gestão de organizações e, em particular, da gestão de recursos 
humanos, adquiridas em ações de formação de curta duração, confe-
rências, seminários, simpósios e workshops. Tem orientado diversos 
estágios curriculares e profissionais e ministrou formação em áreas 
da fiscalização, licenciamento municipal, avaliação do desempenho 
e gestão de recursos humanos. É detentor de CAP. Integrou júris de 
recrutamento e seleção na administração pública, efetuou recrutamentos 
no setor privado e integrou o Júri da Sessão Pública de Demonstração 
de Competências para avaliação dos projetos finais da Licenciatura em 
Economia da Universidade Católica do Porto. Foi, ainda, autor e coautor 
de regulamentos municipais, bem como de outros normativos de caráter 
associativo e empresarial. Tem integrado os órgãos sociais de organismos 
associativos, bem como diversos grupos de trabalho. É membro do Con-
selho Coordenador da Avaliação. Integrou o grupo de trabalho de imple-
mentação no Município da Maia do Modelo Integrado de Gestão (MIG).

Romana de Jesus Bré de Abreu Torres, no cargo de Comandante do 
Serviço de Policia Municipal, em comissão de serviço por três anos, 
com efeitos a partir de 01 de setembro de 2015.

Nota curricular
Romana de Jesus Bré de Abreu Torres nasceu em 1972, em S. Mamede 

de Infesta, Matosinhos. Integra o mapa de pessoal da Câmara Municipal 
da Maia desde 2001, onde ingressou na categoria de Técnico Superior 
de direito de 2.ª classe. É Licenciada em Direito, pela Faculdade de 
Direito da Universidade Católica Portuguesa, pós -graduada em Direito 
das Autarquias Locais e Urbanismo, ministrado na Faculdade de Direito 
da Universidade do Porto. Possui o Curso de Gestão Pública na Admi-
nistração Local (GEPAL) e o Curso de Especialização em Gestão por 
Objetivos na Administração Local (CEGOAL), ambos ministrados pela 
Fundação CEFA — Fundação para os Estudos e Formação Autárquica, 
além de diversas formações de curta, média e longa duração, adquiridas 
em ações, seminários e workshops. Em 1998 efetuou Estágio Profissional 
com a duração de 9 meses ao abrigo do IEFP no Departamento do Am-
biente e da Qualidade de Vida da Câmara Municipal da Maia, na função 
de Jurista na área do Ambiente. Em 1999 celebrou contrato de trabalho a 
termo certo com a Câmara Municipal da Maia para o exercício de funções 
de Jurista, no Departamento do Ambiente e da Qualidade de Vida. É 
Técnica Superior de Direito de 2.ª Classe da Câmara Municipal da Maia 
desde 2002, tendo exercido funções no Departamento do Ambiente e da 
Qualidade de Vida e no Gabinete de apoio ao Vice -presidente. Em 2004 
foi nomeada para o cargo de Chefe de Divisão da Qualidade de Vida. Em 
2006 passou a exercer funções de consultadoria jurídica no Gabinete de 
Apoio ao Vice -presidente da Câmara Municipal. Em 2007 foi nomeada 
Chefe da Divisão de Notariado, Registo e Contraordenações.

11 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara da Municipal, 
António Gonçalves Bragança Fernandes, Eng.º

309933196 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 12839/2016

Abertura de procedimento concursal comum para contratação 
em regime de contrato de trabalho em funções

públicas por tempo indeterminado — 1 assistente técnico
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, 
por despacho do Exm.º Senhor Presidente da Câmara, de 19 de setembro, 
no uso de competências 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 de setembro, e 
em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, de 9 de setembro 
de 2016, se encontra aberto procedimento concursal comum tendente 
ao recrutamento para ocupação do posto de trabalho abaixo indicado, 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, pelo 
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, conforme mapa de pessoal desta Câmara Mu-
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nicipal, aprovado pelos Órgãos Executivo e Deliberativo Municipais, 
nos seguintes termos: 1 Assistente Técnico.

2 — Nos termos da informação prestada pela GeRAP, no que con-
cerne ao cumprimento do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, não tendo, ainda, sido publicitado qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento, e até à sua 
publicitação, fica temporariamente dispensada a obrigatoriedade de 
consulta prévia à entidade centralizada para constituição de reservas 
de recrutamento.

3 — De acordo com 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 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 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 4, do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), anexo da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento circunscreve -se apenas a 
candidatos com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo 
de emprego público.

5 — Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, o procedimento concursal é válido para ocupação de 
idêntico posto de trabalho a ocorrer no prazo máximo de 18 meses, 
contados da data de homologação da lista de ordenação final do referido 
procedimento.

6 — Local de trabalho: As funções serão exercidas na área do muni-
cípio de Ponte de Lima.

7 — Caracterização do posto de trabalho, em conformidade com o 
estabelecido no mapa de pessoal aprovado: Assistente Técnico — de-
senvolve funções, que se enquadram em diretivas gerais de dirigentes e 
chefias, de expediente, arquivo, secretaria, contabilidade, processamento, 
pessoal e aprovisionamento e economato, tendo em vista assegurar o 
funcionamento dos órgãos incumbidos da prestação de bens e serviços; 
executa predominantemente as seguintes tarefas: assegura a transmissão 
da comunicação entre os vários órgãos e entre estes e os particulares, 
através do registo, redação, classificação e arquivo de expediente e 
outras formas de comunicação; assegura trabalhos de processamento de 
texto; trata informação, recolhendo e efetuando tratamentos estatísticos 
elementares e elaborando mapas, quando ou utilizando qualquer outra 
forma de transmissão eficaz dos dados existentes: recolhe, examina, 
confere e procede à escrituração de dados relativos às transações finan-
ceiras e contabilísticas, podendo assegurar a movimentação de fundo de 
maneiro; recolhe, examina e confere elementos constantes dos processos, 
anotando faltas ou anomalias e providenciando pela sua correção e 
andamento, através de ofícios, informações ou notas, em conformidade 
com a legislação existente; organiza, calcula e desenvolve os processos 
relativos à situação de pessoal e à aquisição e ou manutenção de material, 
equipamento, instalações ou serviços; participa, quando for caso disso, 
em operações de lançamento.

8 — Requisitos de admissão: Os previstos no artigo 17.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), anexo da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, Convenção internacional ou 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.

9 — 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 órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou 
profissional: 12.º ano de escolaridade, conforme caracterização no mapa 
de pessoal da Câmara Municipal de Ponte de Lima, sem possibilidade 
de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 
profissional. (de acordo com a data de nascimento do candidato).

11 — Requisitos legais especialmente previstos para a titularidade 
da categoria:

Apenas poderá ser candidato ao procedimento quem seja titular do 
nível habilitacional.

Os candidatos devem reunir os requisitos referidos até à data limite 
de apresentação das respetivas candidaturas.

12 — Prazo e forma de apresentação da candidatura: As candidaturas 
serão apresentadas no prazo de 10 dias úteis contados da data da publi-
cação no Diário da República, em suporte de papel, designadamente 
através do preenchimento integral de formulário tipo, de utilização 
obrigatória, sob pena de exclusão, (vide Despacho n.º 11321/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, 8 de maio de 2009), con-
forme artigo 27.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual 
redação e disponível na página da Internet da entidade que promove o 
concurso.

Deve ser apresentado um formulário e respetiva documentação, para 
cada concurso a que o candidato se candidata, sob pena de exclusão.

A candidatura deverá ser apresentada em suporte de papel, através de 
correio registado, com aviso de receção, para o endereço postal da Câ-
mara Municipal de Ponte de Lima e acompanhada, sob pena de exclusão, 
dos seguintes documentos: fotocópias, de certificado das habilitações 
literárias; bilhete de identidade/Cartão de Cidadão (atualizados); número 
de identificação fiscal e currículo vitae, que não exceda três folhas A4 
datilografadas e declaração atualizada emitida pelo serviço público a 
que se encontra vinculado, em que conste a natureza da relação jurídica 
de emprego público, a carreira/categoria em que se encontra inserido, 
posição remuneratória que detém à presente data, atividade que executa e 
órgão ou serviço onde exerce funções, as menções de desempenho obti-
das nos últimos três anos e descrição do posto de trabalho que atual mente 
ocupa. Os trabalhadores do Município de Ponte de Lima não precisam 
de apresentar a declaração emitida pelo serviço público.

13 — No caso de candidatos com deficiência, devem declarar no re-
querimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau de 
incapacidade e tipo de deficiência, e anexar fotocópia de atestado médico 
de incapacidade, passado pela Administração Regional de Saúde, para 
os candidatos portadores de deficiência igual ou superior a 60 %.

14 — Local e endereço postal onde deve ser apresentada a candida-
tura: As candidaturas deverão ser enviadas pelo correio, sob registo, 
para a seguinte morada: Câmara Municipal de Ponte de Lima, Divisão 
Administrativa e Financeira — Secção de Pessoal, Praça da República, 
4990 -062 Ponte de Lima.

15 — Métodos de Seleção — Os Métodos de Seleção a utilizar se-
rão:

a) Prova de Conhecimento, visa avaliar os conhecimentos académicos 
e ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos, necessários 
ao exercício das funções: a prova de conhecimentos gerais e específicos, 
de realização individual, numa única fase, será de natureza teórica e sob 
a forma escrita, com a duração máxima de 120 minutos, visando avaliar 
o nível de conhecimentos académicos e profissionais, bem como as com-
petências técnicas dos candidatos, sobre matérias constantes do respetivo 
programa do concurso, sendo a sua classificação expressa na escala de 
0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas.

Prova de conhecimentos:
Regulamento de Organização dos Serviços Municipais de Ponte de 

Lima, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 25, de 5 de 
fevereiro de 2013, pelo Despacho n.º 2159/2013;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas — Lei 35/2014, de 20 
de junho;

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos ór-
gãos dos municípios e das freguesias — Lei 169/99, de 18 de setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei 5 -A/2002, de 11 de janeiro, pela 
Lei 67/2007, de 31 de dezembro, pela Lei Orgânica 1/2011, de 30 de no-
vembro, pelas Declarações de Retificação n.os 4/2002, de 6 de fevereiro; 
9/2002, de 5 de março, e Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

Lei 75/2013 de 12 de setembro — estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, es-
tabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado 
para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 
regime jurídico do associativismo autárquico;

Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro — Novo Código do Procedi-
mento Administrativo;

Código dos Contratos Públicos — Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18 -A/2008, de 28 
de março e alterado pela Lei 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-
-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto -Lei n.º 278/2009, 
de 2 de outubro, pela Lei 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto -Lei 
n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 40/2011, de 22 
de março, pela Lei 64 -B/2011, de 30 de dezembro e pelo Decreto -Lei 
n.º 149/2012, de 12 de julho;

POCAL — Plano Oficial das Autarquias Locais — Decreto -Lei 
n.º 54 -A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto -Lei n.º 315/2000, de 2 de 
dezembro e pelo Decreto -Lei n.º 84 -A/2002, de 5 de abril;
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Lei 73/2013, de 3 de setembro — estabelece o regime financeiro das 
autarquias locais e das entidades intermunicipais;

Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso — Lei 8/2012, de 
21 de fevereiro;

Procedimentos Necessários à Aplicação da Lei dos Compromissos 
e Pagamentos em Atraso — Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho;

Medidas de Modernização Administrativa — Decreto -Lei n.º 135/99, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos -Leis n.º 29/2000 de 13 de março, 
73 -A/2010, de 18 de junho e 73/2014, de 13 de maio;

Nota: É permitida a consulta da legislação simples, não anotada, na 
prova de conhecimentos.

b) Avaliação Psicológica destinada a avaliar se, através de técnicas 
de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade 
e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um 
prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocu-
par, tendo como referência o perfil de competências previamente 
definido;

c) Entrevista Profissional de Seleção — Visa avaliar de uma 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.

16 — Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela 
ordem enunciada e será excluído o candidato que obtenha uma 
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não 
lhe sendo aplicado o método ou fase seguinte. A ordenação final 
dos candidatos que completem o procedimento será efetuada 
numa escala de 0 a 20 valores e resultará da ponderação da 
seguinte fórmula:

OF = PC (40 %) + AP (30 %) + EPS (30 %)

Em que:
OF — Ordenação Final
PC — Prova de Conhecimentos
AP — Avaliação Psicológica
EPS — Entrevista Profissional de Seleção (método complementar)

17 — Por razões de celeridade, uma vez que o recrutamento é urgente, 
será faseada a utilização dos métodos de seleção, da seguinte forma: 
aplicação do segundo método de seleção (Avaliação Psicológica), e do 
terceiro método de seleção (Entrevista Profissional de Seleção), apenas 
a parte dos candidatos aprovados no método anterior, a convocar por 
tranches sucessivas de candidatos, por ordem decrescente de classifi-
cação, respeitando a prioridade legal até à satisfação das necessidades 
dos serviços.

18 — Composição do Júri:
Presidente — Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, 

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal 
de Ponte de Lima.

Vogais efetivos — Dr.ª Filomena Mimoso da Silva, Técnica Superior, 
e Eng.º Rogério Lopes Margalho Oliveira Pereira, Chefe da Divisão 
de Estudos e Planeamento, ambos da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima.

Vogais suplentes — Eng.º Carlos Alberto Azevedo Lima, Técnico 
Superior, e Eng.º Gonçalo Miguel Libório Pereira Rodrigues, Diri-
gente Intermédio de 3.º Grau, ambos da Câmara Municipal de Ponte 
de Lima.

O Júri pode socorrer -se de outros elementos/entidades para a reali-
zação de alguns dos métodos de seleção que dada a sua especificidade 
assim o exijam.

Atas do Júri — Das atas do Júri 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 do método, as quais 
são facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

19 — Notificações e forma de publicitação da lista unitária de ordena-
ção final dos candidatos — as notificações e publicitação dos resultados 
obtidos em cada método de seleção intercalar são efetuadas de acordo 
com o n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na 
sua atual redação, e através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Ponte 
de Lima e disponibilizada na sua página eletrónica.

A lista de ordenação final dos candidatos é unitária, artigo 33.º e 
artigo 34.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual 
redação.

20 — Em situações de igualdade de valoração, serão aplicados os 
critérios definidos no artigo 35.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 

na sua atual redação, subsistindo a igualdade, a preferência de valora-
ção será feita pela seguinte ordem: candidato com avaliação superior 
no primeiro método de seleção; candidato com avaliação superior no 
segundo método de seleção; candidato com avaliação superior no terceiro 
método de seleção.

21 — Posicionamento remuneratório: De acordo com o estabelecido 
no artigo 38.º da LTFP e artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento de Estado para 2015), de acordo com o disposto 
no artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016, LOE para 2016.

22 — Aos candidatos com deficiência é -lhes garantido o direito es-
tipulado no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
conforme o número de postos de trabalho a preencher nos diferentes 
concursos.

23 — 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.

20 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Manuel Alves Mendes, Eng.º

309927712 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso n.º 12840/2016

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais do Município da Póvoa de Lanhoso

Manuel José Torcato Soares Baptista, Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, torna público, para os devidos efeitos e conforme 
o preceituado no artigo 139.º do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
que a Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, em sessão ordinária 
de 30 de setembro de 2016, aprovou por unanimidade, o Regulamento 
dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do 
Município da Póvoa de Lanhoso.

7 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Manuel José 
Torcato Soares Baptista.

309921864 

 MUNICÍPIO DO SABUGAL

Aviso n.º 12841/2016
António dos Santos Robalo, Presidente da Câmara Municipal de 

Sabugal, usando da competência que me é conferida pela alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos 
dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação 
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à Administra-
ção Local pelo Decreto -Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, é renovada a 
comissão de serviço do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Municipais 
do Território desta Câmara Municipal, Afonso Pina Tavares, por mais 
3 anos, com início a 01 de junho de 2016.

28 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, António dos 
Santos Robalo.

309901273 

 Aviso n.º 12842/2016
No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do 

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e para os efeitos do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, torno público que, por meu despacho datado de 29 de setembro 
de 2016, homologuei a conclusão com sucesso do período experimental 
das trabalhadoras Ana Maria Lousa Lavrador, Carmelinda da Conceição 
Esteves Pires e Mara Célia Costa Santos, na categoria de Assistente 
Operacional — área de Auxiliar de Serviços Gerais, na sequência do 
procedimento concursal comum para ocupação de oito postos de tra-
balho por tempo indeterminado em funções públicas, aberto pelo aviso 
n.º 14518/2015, publicado no Diário da República n.º 242, de 11 de 
dezembro de 2015.

29 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, António dos 
Santos Robalo.

309906393 


