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O Não Pagamento de uma prestação na data devida implica o 
vencimento automático das seguintes, bem como dos juros aplicáveis 
e dá origem à cobrança coerciva da mesma.

8a) Os restantes valores entre 2 500€ a 20 000€, deverão ser sub-
metidos a reunião camarária, por forma a ser analisado caso a caso.

9 — Sempre que seja possível determinar o valor das taxas a co-
brar, nomeadamente, por vistorias ou outros serviços diversos será a 
cobrança efetuada no ato da apresentação do pedido.

10 — A cobrança das taxas inerentes à realização de operações 
urbanísticas é efetuada antes da emissão do alvará de licença ou do 
registo de admissão da comunicação prévia ou ainda da autorização 
da respetiva operação urbanística.

11 — Em conformidade com a tabela anexa ao presente regula-
mento será pago, no momento da apresentação do requerimento, e 
a título de preparo inicial do processo administrativo e remoção dos 
respetivos obstáculos administrativos, 50 % do valor da emissão do 
alvará, bem como dos aditamentos ao mesmo quando assim suceder, 
ou da admissão da comunicação prévia.

12 — Deferida a respetiva pretensão urbanística será efetuado o 
pagamento do valor remanescente.

13 — As taxas devidas pela emissão de informação prévia, vistorias, 
certidões de destaque e demais procedimentos administrativos são 
liquidadas e cobradas com a apresentação do requerimento.

14 — Não pode ser praticado nenhum ato ou facto material de exe-
cução sem o prévio pagamento das taxas e outras receitas previstas no 
presente regulamento e respetiva tabela anexa sob pena do respetivo 
procedimento contraordenacional.

15 — O valor das taxas previstas nos quadros da tabela anexa ao 
presente regulamento municipal será atualizado anualmente, de acordo 
com a taxa de inflação aplicável, até ao dia 31 de dezembro de cada ano.

16 — Os serviços referidos nos diversos pontos do presente regu-
lamento que possam ser requeridos como “muito urgente”, devem 
ser satisfeitos no próprio dia ou no dia seguinte, ou como “Urgente”, 
devendo, neste caso, serem satisfeitos até ao terceiro dia útil, todos 
a contar da data da respetiva entrega.

17 — As petições classificadas de “Muito urgente” serão taxadas 
em triplo e as classificações de “Urgente” pelo dobro da taxa devida 
pelo serviço.»
7 de maio de 2013. — O Vereador, José Manuel Almeida de Medeiros.

206960471 

 MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Aviso (extrato) n.º 6733/2013
António Vassalo Abreu, Presidente da Câmara Municipal de Ponte 

da Barca, torna público que a Assembleia Municipal de Ponte da Barca, 
reunida em sessão ordinária de 29 de abril de 2013, aprovou, sob pro-
posta da Câmara Municipal de 29 de abril de 2013, o Regulamento dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público 
e de Prestação de Serviços do Município de Ponte da Barca, submetido 
a apreciação pública através de publicação no Diário da República, 
2.ª série, n.º 12, de 17 de janeiro de 2012.

Mais torna público que o referido Regulamento entra em vigor na 
data de início de produção de efeitos do Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 
de abril, nos termos do artigo 7.º da Portaria n.º 131/2011, de 4 de abril, 
encontrando -se publicado, na íntegra, na página da Internet desta Câmara 
Municipal em www.cmpb.pt

7 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, António Vassalo 
Abreu.

306949578 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 6734/2013

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

públicas por tempo determinado — 1 assistente técnico
1 — Para efeitos do disposto no artigo 50.º e nos artigos 6.º e 7.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e em cumprimento do disposto 
no artigo 19.º, da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por deliberação 
da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2013, de acordo com a pro-
posta da Câmara Municipal de 3 de abril, e por despacho do Presidente 

da Câmara Municipal de 6 de maio de 2013, 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 para contrata-
ção em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
determinado, de um Assistente Técnico, com vista ao preenchimento do 
posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de:

1.1 — Assistente Técnico — 1 posto de trabalho.
2 — Validade do procedimento concursal: o procedimento é válido 

para o posto de trabalho indicado e para os efeitos do disposto no n.º 2 
do artigo 40.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.

3 — Requisitos de admissão: podem candidatar -se indivíduos com 
relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou sem 
relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, que 
cumulativamente até ao termo do prazo fixado para apresentação das 
candidaturas satisfaçam os requisitos gerais e especiais, estipulados 
respetivamente no artigo 8.º e aliena b) do n.º 1, do artigo 44.º, da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro a seguir referidos:

3.1 — Requisitos gerais:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 

convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daqueles que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

3.2 — Requisitos especiais:
12.º ano de escolaridade, conforme caracterização no mapa de pessoal 

da Câmara Municipal de Ponte de Lima, sem possibilidade de substi-
tuição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

4 — Não podem ser admitidos candidatos cumulativamente inte-
grados na carreira, titulares de categoria e que executem a atividade 
caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o 
procedimento, e que não se encontrando em mobilidade geral, exerçam 
funções no próprio órgão ou serviço.

5 — Conteúdo funcional do posto de trabalho: Assistente Técnico — o 
descrito no anexo da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e conforme 
a caracterização específica constante do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Ponte de Lima, onde desenvolve funções, que se enqua-
dram 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, reco-
lhendo 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 financeiras e contabilísticas, podendo 
assegurar a movimentação de fundo de maneiro; recolhe, examina e 
confere elementos constantes dos processos, anotando faltas ou anoma-
lias e providenciando pela sua correção e andamento, através de ofícios, 
informações ou notas, em conformidade com a legislação existente; or-
ganiza, 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.

6 — As candidaturas devem ser formalizadas em impresso próprio, de 
utilização obrigatória, disponível no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
e na página eletrónica desta autarquia, endereço www.cm -pontedelima.pt 
e ser entregue presencialmente ou remetido por correio registado com 
aviso de receção, até ao prazo indiciado, para Câmara Municipal 
de Ponte de Lima, Praça da República, 4990 -062 Ponte de Lima.

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
O requerimento de admissão deve ser acompanhado, sob pena de 

exclusão, de:
a) Documento comprovativo das habilitações literárias, mediante 

fotocópia simples e legível do certificado autentico ou autenticado, 
donde conste a média final do curso;

b) Fotocópia bilhete de identidade válido ou do cartão de cidadão;
c) Fotocópia do documento comprovativo da relação jurídica de 

emprego público, descrição das funções efetivamente exercidas;
d) Curriculum vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente assi-

nado, onde conste designadamente as ações de formação, congressos ou 
afins, estágios e experiência profissional, devidamente comprovados por 
fotocópias simples e legíveis de documentos autênticos ou autenticados, 
sob pena dos mesmos não serem considerados.
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7 — Métodos de seleção aplicáveis:
Os métodos de seleção serão os estipulados na Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro e Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria 145 -A/2011,de 6 de abril, com as alterações produzidas pelo 
artigo 33.º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e serão aplicados 
da seguinte forma:

A) Avaliação Curricular (AC) — com uma ponderação de 40 %, visa 
analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação aca-
démica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência 
adquirida e da formação realizada e tipo de funções exercidas. Para tal 
serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância para 
o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes:

Habilitações Académicas (HA);
Formação profissional (FP);
Experiência Profissional (EP);
Avaliação de Desempenho (AD)

Este método será valorado na escala de 0 a 20 valores seguindo a 
aplicação da fórmula e o seguinte critério, se o trabalhador já desem-
penhou estas funções:

AC = (HAB+FP+EP+AD)/ (4)

sendo:
HAB = Habilitação Académica — onde se pondera a titularidade de 

grau académico ou nível de qualificação certificado pelas entidades 
competentes;

Habilitações académicas de grau exigido:
Licenciatura — 19 valores,
De grau superior — 20 valores.

FP = Formação profissional — considerando -se as áreas de formação 
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as com-
petências necessárias ao exercício da função, cujos certificados sejam 
emitidos por entidades creditadas, até ao valor máximo de 20 valores:

Sem ações de formação — 0 valores;
Ações de formação com duração ≤ a 35 horas — 1 valor/cada ação;
Ações de formação com duração > a 35 horas e < a 100 horas — 

2 valores/cada ação;
Ações de formação com duração ≥ a 100 horas — 3 valores/cada ação;

EP= Experiência Profissional: considerando a experiência obtida 
com a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho, obtida 
em funções públicas:

Inferior a 1 ano — 0 valores;
Igual ou superior a 1 ano e inferior a 3 anos — 1 valor;
Igual ou superior a 3 anos e inferior a 6 anos — 5 valores;
Igual ou superior a 6 anos e inferior a 10 anos — 10 valores;
Igual ou superior a 10 anos e inferior a 15 anos — 15 valores
Igual ou superior a 15 anos — 20 valores;
Só será contabilizado como tempo de experiência profissional aquele 

que se encontre devidamente comprovado.

AD= Avaliação de desempenho — em que se pondera a avaliação 
relativa ao último período, não superior a 3 anos, em que o candidato 
cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividades idênticas 
às do posto de trabalho a ocupar;

a) Lei n.º 10/2004, de 22 de março de Decreto regulamentar 
n.º 19 -A/2004, de 14 de maio:

Desempenho insuficiente — 4 valores;
Desempenho de necessita desenvolvimento — 8 valores;
Desempenho bom — 14 valores;
Desempenho muito bom — 18 valores;
Desempenho excelente — 20 valores

b) Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro:
Desempenho inadequado — 5 valores;
Desempenho adequado — 12 valores;
Desempenho relevante — 18 valores;
Desempenho excelente — 20 valores.

Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores, no 
método de seleção acima referido (avaliação curricular), consideram -se 
excluídos do procedimento, não lhes sendo aplicado o método seguinte.

B) Entrevista de avaliação de competências, com uma ponderação de 
30 %, que visa avaliar, numa relação interpessoal, informações sobre 

comportamentos profissionais diretamente relacionados com as compe-
tências consideradas essenciais para o exercício da função.

O método permitirá uma análise estruturada da experiência, qualifica-
ções e motivações profissionais, através de descrições comportamentais 
ocorridas em situações reais e vivenciadas pelo candidato.

A preparação e aplicação do método serão efectuadas por técnicos 
credenciados, de gestão de recursos humanos ou com formação adequada 
para o efeito.

Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista composto por 
um conjunto de questões directamente relacionadas com o perfil de 
competências previamente definido, associado a uma grelha de avaliação 
individual, que traduz a presença ou ausência dos comportamentos em 
análise, avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, 
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem respecti-
vamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

C) Entrevista profissional de seleção: com uma ponderação de 30 % e 
duração máxima de 30 minutos, visa avaliar de forma objetiva e sistemá-
tica, a experiência e aspetos de natureza comportamental evidenciados 
durante a interação entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente 
os relacionados com a capacidade de comunicação e relacionamento 
interpessoal sendo que a classificação a atribuir a cada parâmetro de 
avaliação resulta de votação nominal e por maioria, sendo o resultado 
final obtido através da média aritmética simples das classificações dos 
parâmetros a avaliar.

Classificação Final: A ordenação final dos candidatos que completem o 
procedimento resultará da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas dos métodos de selecção, que será expressa na escala da 0 
a 20 valores e será efectuada através das seguintes fórmulas:

CF= (0, 40*AC) + (0, 30*EAC) + (0, 30*EPS)

sendo:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista Avaliação de Competências;
EPS = Entrevista Profissional de Selecção

Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,50 valores em 
qualquer dos métodos de seleção consideram  -se excluídos da valoração 
final.

Com os resultados da classificação final dos candidatos obtidos pela 
aplicação das fórmulas anteriores, será elaborada uma lista única com 
a ordenação final de todos os candidatos.

Será respeitada a ordem de recrutamento prevista na alínea d) do n.º 1 
do artigo 54.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e nos artigos 34.º 
e 35.º da Portaria n.º 83 -A/209, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

Critérios de desempate: Em igualdade de classificação aplicam  -se os 
critérios de desempate previstos no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro e subsistindo o empate, pela melhor nota da habilitação 
académica (último grau académico concluído). Se mesmo assim perma-
necerem empatados, desempatam pela maior experiência profissional e 
em seguida pela maior formação profissional.

Atenta a urgência do presente recrutamento, o procedimento poderá 
decorrer através da utilização faseada dos métodos de seleção, conforme 
previsto no artigo 8.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril. Nestes termos proceder -se -á:

1I) À aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, 
apenas do primeiro método eliminatório;

2) À aplicação do segundo método e dos métodos seguintes apenas 
a parte dos candidatos aprovados no método imediatamente anterior, a 
convocar por tranches sucessivas de 20 candidatos, por ordem decres-
cente de classificação, respeitando a prioridade legal da sua situação 
jurídico -funcional, até à satisfação das necessidades que deram origem 
à publicitação do procedimento concursal.

É obrigatória a apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão de 
Cidadão, em todos os momentos de aplicação dos métodos de seleção, 
sob pena de exclusão.

8 — Constituição do júri:
Presidente — Eng.º Afonso da Rocha Barbosa, Chefe de Divisão de 

Serviços Urbanos;
Vogais efetivos — Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de castro Araújo, 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, Eng.º Gonçalo Miguel 
Libório Pereira Rodrigues, Técnico Superior;

Vogais suplentes — Eng.ª Eva Maria da Silva Barbosa, Técnica Su-
perior, Dr.ª Alexandra Maria Pinheiro de Matos Pereira Esteves, Técnica 
Superior.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo primeiro vogal efetivo.
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9 — Os parâmetros de avaliação e respetivas ponderações de cada um 
dos métodos de seleção, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final de cada método, constam de atas de reuniões do júri do procedi-
mento concursal, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre 
que as mesmas solicitadas, por escrito.

10 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção 
é efetuada através de listas ordenadas alfabeticamente, disponibilizadas 
na página eletrónica do Município: www.cm -pontedelima.pt.

11 — As listas unitárias de ordenação final, após homologação, serão 
publicadas na 2.ª série do Diário da República, afixadas no GAM (Gabinete 
de Atendimento ao Munícipe) e disponibilizadas na sua página eletrónica.

12 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização dos 
métodos de seleção, por notificação nos termos previstos no artigo 32.º 
da Portaria 83 -A/2009, alterada pela Portaria 145 -A/2001, de 6 de abril e 
por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da referida portaria. 
A notificação indicará o dia, hora e local de realização dos métodos de 
seleção.

13 — Os candidatos excluídos serão, nos termos do n.º 1, do artigo 30.º, 
da portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, notificados para a realização de 
audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

14 — As funções correspondentes ao posto de trabalho a prover serão 
desempenhadas na área do Município de Ponte de Lima, podendo, no 
entanto, serem executados trabalhos fora da área do Município, sempre 
que ocorram situações que assim o exijam.

15 — O posicionamento remuneratório do candidato a recrutar será de-
finido de acordo com o disposto no artigo 33.º  -B, da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro de 2011.

16 — O posto de trabalho a prover destina -se ao serviço da Câmara 
Municipal de Ponte de Lima.

17 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
18 — Nos termos do n.º 3, do artigo 3.º, do Decreto -Lei n.º 29/2001, 

de 3 de fevereiro e para efeitos de admissão a concurso os candidatos 
com deficiência têm preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

Em conformidade com o artigo 6.º do mesma diploma legal, os can-
didatos com deficiência devem declarar, no requerimento de admissão, 
o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência devendo ainda 
mencionar todos os elementos necessários ao disposto no artigo 7.º, do 
mesmo decreto -lei.

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 4.º, do referido diploma 
legal, competirá ao júri verificar a capacidade de os candidatos com 
deficiência exercerem a função, de acordo com os descritivos funcionais 
constantes no presente aviso.

19 — Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 
de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Pública 
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, a partir 
da data da publicação no Diário da República, na página eletrónica do 
Município de Ponte de Lima e por extrato, no prazo máximo de 3 dias 
úteis contado da mesma data, num jornal de expansão nacional.

20 — É dispensada temporariamente consulta à Direção Geral da 
Administração e Emprego Público (DGAEP), entidade que transito-
riamente exerce as funções previstas para a constituição de reservas 
de recrutamento (ECCRC), por esta concluir na sua página eletrónica 
oficial que “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”.

6 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. Victor 
Manuel Alves Mendes.

306958058 

 Aviso n.º 6735/2013

Abertura de Procedimento concursal comum para contratação 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas

por tempo determinado — 1 Técnico Superior — Arquiteto
1 — Para efeitos do disposto no artigo 50.º e nos artigos 6.º e 7.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e em cumprimento do disposto 
no 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 delibe-
ração da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2013, de acordo com a 
proposta da Câmara Municipal de 3 de abril, e por despacho do Presidente 
da Câmara Municipal de 6 de maio de 2013, 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 para contrata-
ção em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 

determinado, de um Técnico Superior, com vista ao preenchimento do 
posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de:

1.1 — Técnico Superior — Arquiteto — 1 posto de trabalho.
2 — Validade do procedimento concursal: o procedimento é válido 

para o posto de trabalho indicado e para os efeitos do disposto no n.º 2 
do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

3 — Requisitos de admissão: podem candidatar -se indivíduos 
com relação jurídica de emprego público por tempo determinado 
ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabe-
lecida, que cumulativamente até ao termo do prazo fixado para 
apresentação das candidaturas satisfaçam os requisitos gerais e 
especiais, estipulados respetivamente no artigo 8.º e aliena b) do 
n.º 1, do artigo 44.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro a 
seguir referidos:

3.1 — Requisitos gerais:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daqueles que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

3.2 — Requisitos especiais:
Habilitações literárias exigidas: licenciatura em Arquitetura, 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.

4 — Não podem ser admitidos candidatos cumulativamente inte-
grados na carreira, titulares de categoria e que executem a atividade 
caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o 
procedimento, e que não se encontrando em mobilidade geral, exerçam 
funções no próprio órgão ou serviço.

5 — Conteúdo funcional do posto de trabalho: Técnico Superior 
Arquiteto — o descrito no anexo da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-
vereiro, e conforme a caracterização especifica constante do mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Ponte de Lima, onde desenvolve fun-
ções, de: conceção e projeção de conjuntos urbanos, edificações, obras 
públicas e objetos, prestando a devida assistência técnica e orientação 
no decurso da respetiva execução; elaboração de informações relativas 
a processos na área da respetiva especialidade, incluindo o planeamento 
urbanístico, bem como sobre a qualidade e adequação de projetos para 
licenciamento de obras de construção civil ou de outras operações 
urbanísticas; colaboração na organização de processos de candidatura 
a financiamentos comunitários, da administração central ou outros; 
colaboração na definição das propostas de estratégia, de metodologia 
e de desenvolvimento para as intervenções urbanísticas e arquitetó-
nicas; coordenação e fiscalização na execução de obras. Articula as 
suas atividades com outros profissionais, nomeadamente nas áreas do 
planeamento do território, arquitetura paisagista, reabilitação social e 
urbana e engenharia.

6 — As candidaturas devem ser formalizadas em impresso próprio, 
de utilização obrigatória, disponível no Gabinete de Atendimento ao 
Munícipe e na página eletrónica desta autarquia, endereço www.cm-
-pontedelima.pt e ser entregue presencialmente ou remetido por correio 
registado com aviso de receção, até ao prazo indiciado, para Câmara 
Municipal de Ponte de Lima, Praça da República, 4990 -062 Ponte de 
Lima.

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
O requerimento de admissão deve ser acompanhado, sob pena de 

exclusão, de:
a) Documento comprovativo das habilitações literárias, mediante 

fotocópia simples e legível do certificado autêntico ou autenticado, 
donde conste a média final do curso;

b) Fotocópia bilhete de identidade válido ou do cartão de cidadão;
c) Comprovativo de inscrição na Ordem dos Arquitetos;
d) Fotocópia do documento comprovativo da relação jurídica de 

emprego público, descrição das funções efetivamente exercidas;
e) Curriculum vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente assi-

nado, onde conste designadamente as ações de formação, congressos ou 
afins, estágios e experiência profissional, devidamente comprovados por 
fotocópias simples e legíveis de documentos autênticos ou autenticados, 
sob pena dos mesmos não serem considerados.

7 — Métodos de seleção aplicáveis:
Os métodos de seleção serão os estipulados na Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, com as alterações produzidas pelo 




