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Lucília Maria Santos Pereira — 16,40 valores;
Maria Licínia Santos — 16,40 valores;
Maria Filomena Costa Bonito Oliveira — 15,60 valores;
Emília Vaz de Carvalho — 15,40 valores;
Ilídia Sofia Neves Caçador — 15,40 valores;
Ana Luísa Corujo Teixeira — 15,20 valores;
Helena Sofia Guilhoto Paiva — 15,20 valores;
Filomena Elsa Gonçalves — 14,80 valores;
Isabel Maria Polónio Pereira — 14,60 valores;
Vera Catarina Silva Lavrador — 14,40 valores;
Eliana de Castro Teixeira — 13,80 valores.
26 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Ribau Es-

teves, Eng.º
311097765 

 MUNICÍPIO DA BATALHA

Aviso n.º 2742/2018

Consolidação de mobilidades Intercarreiras
Para os devidos e legais efeitos, e em cumprimento do estipulado 

na alínea b), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
torna -se público que de acordo com a Deliberação da Câmara Municipal 
n.º 2018/0020/G.A.P., de 15 de janeiro de 2018, foram consolidadas as 
mobilidades internas na modalidade intercarreiras, de trabalhadores do 
mapa de pessoal da Autarquia, para efeitos do disposto no artigo 99.º -A 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
pela citada Lei, com efeitos a 01/01/2018, e nas condições abaixo de-
signadas:

Cristina Figueiredo Nogueira dos Santos Pereira, carreira/categoria 
de Assistente Técnico para a carreira/categoria de Técnico Superior, 
auferindo a remuneração correspondente à 2.ª posição, nível remune-
ratório 15, a que corresponde a remuneração de 1.201,48 € da carreira 
de Técnico Superior;

Isabel Maria da Costa Coelho Santos, carreira de Assistente Técnico e 
categoria de Coordenador Técnico para a carreira/categoria de Técnico 
Superior, auferindo a remuneração correspondente à 3.ª posição, nível 
remuneratório 20, a que corresponde a remuneração de 1.458,94 € da 
carreira de origem;

Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate, carreira/categoria de As-
sistente Técnico para a carreira/categoria de Técnico Superior, auferindo 
a remuneração correspondente à 2.ª posição, nível remuneratório 15, a 
que corresponde a remuneração de 1.201,48 € da carreira de Técnico 
Superior;

Marta Sofia da Costa Antunes, carreira/categoria de Assistente Técnico 
para a carreira/categoria de Técnico Superior, auferindo a remuneração 
correspondente à 2.ª posição, nível remuneratório 15, a que corresponde 
a remuneração de 1.201,48 € da carreira de Técnico Superior;

Vera Lúcia Almeida Rito, carreira/categoria de Assistente Técnico 
para a carreira/categoria de Técnico Superior, auferindo a remuneração 
correspondente à 2.ª posição, nível remuneratório 15, a que corresponde 
a remuneração de 1.201,48 € da carreira de Técnico Superior.

31 de janeiro de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Carlos Agostinho Costa Monteiro.

311107857 

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Edital n.º 227/2018
Doutor Miguel Sopas de Melo Bandeira, Vereador do Pelouro do Ur-

banismo, Ordenamento e Planeamento, da Câmara Municipal de Braga, 
no uso de competências subdelegadas por despacho do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Braga de 2017/11/06:

Faz saber que, nos termos do artigo 27.º, n.º 2, ex vi artigo 22.º n.º 2 
do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e alínea e) do ponto 1 
do artigo 112.º do Decreto -Lei n.º 4/2015 se encontra aberto um período 
de discussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objeto a alteração 
ao alvará de loteamento n.º 5/2001, sito no Lugar da Ortigueira, fregue-
sia de Palmeira, deste concelho, em que é requerente Isabel dos Santos 
Pimenta e outros, e que incide sobre os lotes B14, B15, B16, B17, B18, 
B19 e B20, e consiste numa ligeira diminuição da área de construção e 
volume de construção, mantendo -se a função habitacional e o número 
de pisos previsto no projeto inicial. Durante o referido prazo, contado a 

partir da publicação do presente edital no Diário da República, poderão 
os interessados apresentar por escrito as suas reclamações, relativamente 
à pretendida operação urbanística. Mais se torna público que o processo 
respeitante à alteração à operação de loteamento, acompanhado da 
informação técnica elaborada pelos Serviços Municipais, se encontra 
disponível para consulta, na Direção Municipal (DMUOP), sita no 
Edifício do Pópulo, Braga.

Para constar e devidos efeitos mandei passar este edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo e publicado no 
Diário da República.

12 -01 -2018. — O Vereador, Miguel Sopas de Melo Bandeira, Doutor.
311135453 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso n.º 2743/2018
Nos termos e para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, 20 de junho, torna -se publico que, por meu despacho datado 
de 19 de janeiro de 2018, foi autorizado o regresso ao serviço ao serviço, 
em 01 de janeiro de 2 de janeiro de 2018, à Assistente Técnica — área 
da Educação, Sónia Isabel Fernandes Nunes Lopes, que se encontrava 
de licença sem remuneração desde 10 de agosto de 20019.

5 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando 
Manuel Tinta Ferreira.

311138978 

 MUNICÍPIO DO CARTAXO

Aviso n.º 2744/2018

Procedimento concursal comum para preenchimento, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, de cinco postos de trabalho na carreira e categoria de 
assistente operacional, atividade de apoio operacional à atividade 
de bombeiro, para os bombeiros municipais.
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 de junho, 
adaptada à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 209/2009, de 
3 de setembro, regulamentado pela Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro com a nova redação dada pela Portaria 145 -A/2011, de 06 de 
abril (adiante designada por Portaria), torna -se púbico que, na sequência 
de deliberação da Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2017, 
encontra -se aberto procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da publicação deste aviso no Diário da República, para 
contratação por tempo indeterminado, para os seguintes postos de tra-
balho previstos no mapa de pessoal deste município:

5 postos de trabalho com a categoria de assistente operacional, carreira 
de assistente operacional (apoio operacional à atividade de bombeiro), 
para os bombeiros municipais.

2 — Consultas prévias:
2.1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria, 

declara -se não estarem constituídas reservas de recrutamento no Mu-
nicípio do Cartaxo.

2.2 — Consultado o INA, ao abrigo do artigo 4.º da Portaria, foi a 
Autarquia informada que “Não tendo, ainda, decorrido qualquer proce-
dimento concursal para constituição de reservas de recrutamento para 
a carreira/categoria de Assistente Operacional (área de Bombeiro), 
declara -se a inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer can-
didato com o perfil adequado”, conforme informação disponibilizada em 
10/10/2017, que é, nos termos pela alínea c) do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 48/2012, de 29 de fevereiro, a entidade responsável por assegurar a 
realização do procedimento concursal para constituição de reservas de 
recrutamento em entidade centralizada.

2.3 — 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 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”.

Nos termos do disposto no artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, na sua redação atual e em cumprimento da alínea t) do 
n.º 1 do artigo 90.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as autarquias 
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locais devem consultar a entidade gestora da requalificação nas autar-
quias (EGRA) a constituir por ser esta a entidade gestora do sistema de 
requalificação nas autarquias locais.

Enquanto não forem constituídas as EGRA’s, as funções da entidade 
gestora subsidiária do sistema de requalificação são, por força do disposto 
nos artigos 15.º e 16.º -A Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, da 
competência do Presidente da Câmara a quem compete atestar a inexis-
tência de trabalhadores em regime de valorização profissional.

Na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo ainda não foi 
constituída a entidade gestora do regime de valorização profissional 
nas autarquias, a que se refere o n.º 1 do artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro e ulteriores alterações nem se verifica 
no Município do Cartaxo a existência de trabalhadores neste regime, 
aprovado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, conforme Despacho 
n.º 12/2014 do Presidente da Câmara Municipal.

3 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pelas 
disposições contidas na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua atual redação, 
adaptada à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro com a nova redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de de-
zembro, Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro e Código do Procedimento Administrativo.

4 — Prazo de validade: Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 40.º da 
Portaria, o procedimento concursal destina -se à ocupação do posto de 
trabalho referido e será constituída reserva de recrutamento interna, 
válida por um prazo máximo de dezoito meses contados da data de 
homologação da lista de ordenação final, sempre que os candidatos 
aprovados, que constam na lista de ordenação final, devidamente ho-
mologada, sejam em número superior ao do posto de trabalho a ocupar 
em resultado deste procedimento concursal comum.

5 — Âmbito do recrutamento: Nos termos n.º 3 artigo 30.º Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, o recrutamento é feito por procedi-
mento concursal restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado.

Tendo em conta o n.º 4 do mesmo artigo e considerando os princípios 
constitucionais de economia, eficácia e eficiência de gestão da Admi-
nistração Pública, em caso de impossibilidade de ocupação dos postos 
de trabalho por aplicação da norma atrás descrita e considerando a 
autorização do órgão deliberativo, que deverá ser publicada no aviso de 
abertura nos termos da alínea g) n.º 3 do artigo 19.º da Portaria, alarga-
-se o recrutamento a trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público a termo ou sem vinculo de emprego público, sem prejuízo do 
cumprimento das regras previstas para efeitos de ocupação do posto de 
trabalho observadas nas disposições conjugadas do artigo 30.º com a 
alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º e artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, com o artigo 37.º da Portaria, ou seja, os candidatos 
aprovados e constantes da lista unitária de ordenação final são chamados 
para efeitos de recrutamento pela seguinte ordem: 1.º — Candidatos 
em Regime de Valorização Profissional, 2.º — Candidatos com relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida por tempo inde-
terminado e por fim os restantes candidatos.

6 — Local de trabalho: área do município do Cartaxo.
7 — Caracterização dos postos de trabalho: funções enquadradas nas 

referidas no Anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções, no que respeita 
à categoria de assistente operacional, grau de complexidade funcional 1, 
atividade de apoio operacional à atividade de bombeiro.

8 — Remuneração base prevista: O posicionamento numa das posi-
ções remuneratórias da categoria será objeto de negociação nos termos 
do artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, conside-
rando o disposto no artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014 de 31 de dezembro 
mantido em vigor pelo n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro, e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento 
concursal, tendo como posição remuneratória de referência a 1.ª posição 
remuneratória da categoria.

9 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, 

dos requisitos relativos ao trabalhador previstos no artigo 17.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, nomeadamente:

i) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção especial ou lei especial;

ii) 18 Anos de idade completos;
iii) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;
iv) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
v) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Os documentos comprovativos destes requisitos ficam temporaria-
mente dispensados desde que os candidatos refiram, no formulário de 
candidatura, a respetiva situação.

b) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória de acordo 
com a idade, correspondentes ao grau de complexidade 1 de acordo com 
o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas.

Não é possível substituir o nível habilitacional por formação ou ex-
periência profissional.

10 — Atento ao disposto no artigo 35.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, não podem ser admitidos candidatos que, cumu-
lativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 
categoria, executem as mesmas funções e ocupem, no órgão ou serviço 
que publicita o procedimento concursal, postos de trabalho idênticos 
àqueles para cuja ocupação se publicita o procedimento, excetuando 
os que se encontrem em regime de valorização profissional, conforme 
o disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria.

11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de pu-

blicação do presente aviso no Diário da República, nos termos do 
artigo 26.º da Portaria.

11.2 — Forma: As candidaturas devem ser formalizadas, em su-
porte de papel, mediante o correto preenchimento de formulário tipo 
(de utilização obrigatória) disponível na área de gestão de recursos 
humanos desta autarquia e na página eletrónica da mesma, endereço 
www.cm -cartaxo.pt e entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, 
no período de expediente (das 9h às 17h30m), ou remetidas pelo correio 
em carta registada com aviso de receção, dirigidas ao senhor Presidente 
da Câmara, Câmara Municipal de Cartaxo, Praça 15 de Dezembro, 
2070 -050 Cartaxo, até ao termo do prazo fixado para apresentação das 
candidaturas.

Não é admitido o envio de candidaturas por correio eletrónico.
12 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 

pena de exclusão, dos seguintes documentos:
12.1 — Para os candidatos em regime de valorização profissional e 

com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado que 
exerceram, por último, funções idênticas às publicitadas:

Fotocópia do certificado das habilitações literárias;
Curriculum vitae detalhado e atualizado, do qual devem constar, 

designadamente, as habilitações literárias e as funções que exerce, 
bem como as que exerceu, com a indicação dos respetivos períodos de 
permanência, as atividades relevantes e a participação em grupos de 
trabalho, assim como a formação profissional detida (cursos, estágios, 
especializações e seminários, indicando a respetiva duração, as datas 
de realização e as entidades promotoras);

Fotocópias dos certificados das ações de formação profissional;
Declaração, devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo 

serviço de origem a que pertence, que comprove, de maneira inequí-
voca, a natureza da relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado de que o candidato é titular, a carreira/categoria em 
que se encontra integrado, a posição remuneratória que detém, res-
petivas datas, e a caracterização do posto de trabalho que ocupa ou 
ocupou por último.

Comprovativos das três últimas avaliações de desempenho que obteve, 
conforme alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria;

12.2 — Para os candidatos em regime de valorização profissional e 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado que 
exerçam funções diferentes das publicitadas:

Fotocópia do certificado das habilitações literárias;
Declaração autenticada e atualizada, emitida pelo serviço de origem 

que comprove, de maneira inequívoca, a relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, a carreira, categoria e a posição 
remuneratória que detém;

12.3 — Para os candidatos com relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado/determinável ou sem relação jurídica de em-
prego público:

Fotocópia do certificado de habilitações literárias;

12.4 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 3 de fevereiro 
e para efeitos de admissão ao procedimento concursal os candida-
tos com deficiência devem declarar sob compromisso de honra o 
respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como 
os meios/condições especiais de que necessita para a realização dos 
métodos de seleção.
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12.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da Lei.

12.6 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
no caso de dúvida sobre a situação que descreve a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações.

12.7 — Os candidatos trabalhadores do Município do Cartaxo ficam 
dispensados de apresentar os documentos comprovativos dos factos in-
dicados no currículo, desde que expressamente refiram que se encontram 
arquivados no seu processo individual.

13 — Métodos de seleção: os métodos de seleção são os previstos 
no n.º 1 e 4 artigo 36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
e artigo 7.º da Portaria:

Prova Prática de Conhecimentos (PPC) — método obrigatório
Avaliação Psicológica (AP) — método obrigatório — Este método 

de seleção será aplicado por entidade prevista no artigo 10.º da portaria 
acima referenciada, realizada através de uma abordagem multimétodo, 
podendo comportar uma ou mais fases conforme a entidade entender 
ser necessário

Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — método facultativo

13.1 — A prova de conhecimentos, com uma ponderação de 45 %, 
visa avaliar os conhecimentos profissionais e as competências técnicas 
dos candidatos necessários ao exercício da função. Para a prova de 
conhecimentos, é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando -se 
a valoração até às centésimas, e é eliminatória para os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

13.1.1 — Duração da prova prática de conhecimentos e conteúdo:
A prova prática de conhecimentos, terá a duração máxima de 

5 minutos, e consistirá num exercício de montagem de linhas de 
mangueira.

13.2 — A avaliação psicológica, com uma ponderação de 25 %, visa 
avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, caracterís-
ticas de personalidade e competências comportamentais dos candidatos 
e estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências dos postos 
de trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de competências 
previamente definido. A avaliação psicológica é valorada em cada fase 
intermédia através das menções classificativas de apto e não apto; na 
última fase do método, para os candidatos que o tenham completado, 
através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido 
e Insuficiente, aos quais correspondem respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4. Este método de seleção será aplicado por entidade 
prevista no artigo 10.º da portaria.

13.3 — Exceto se afastados por escrito, aos candidatos que cumulati-
vamente sejam titulares da categoria e se encontrem ou, tratando -se de 
candidatos colocados em regime de valorização profissional, se tenham 
por último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, compe-
tência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho cuja ocupação 
o procedimento é aberto, os métodos de seleção são os previstos no 
n.º 2 e 4 artigo 36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e 
artigo 7.º da Portaria:

Avaliação Curricular (AC) — método obrigatório
Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — método obri-

gatório
Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — método facultativo

13.4 — A avaliação curricular, com uma ponderação de 45 %, 
visa analisar a qualificação dos candidatos designadamente a habi-
litação académica ou profissional, percurso profissional, relevância 
da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções 
exercidas e a avaliação do desempenho obtida. Para tal serão con-
siderados e ponderados os elementos de maior relevância para os 
postos de trabalho a ocupar, obrigatoriamente os seguintes: habili-
tação académica ou nível de qualificação certificado pelas entida-
des competentes, formação profissional, experiência profissional e 
avaliação do desempenho.

A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com 
valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através da média 
aritmética das classificações dos elementos a avaliar.

13.5 — A Entrevista de Avaliação de Competências, com uma 
ponderação de 25 %, visa obter, através de uma relação interpes-
soal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências consideradas essenciais para 
o exercício da função. Para esse efeito será elaborado um guião 
de entrevista composto por um conjunto de questões diretamente 
relacionadas com o perfil de competências previamente definido, 
associado a uma grelha de avaliação individual, que traduz a presença 
ou a ausência dos comportamentos em análise, avaliado segundo 
os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 
Insuficiente, aos quais corresponde respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4.

Este método de seleção será aplicado por técnico da entidade que 
aplicará método de seleção avaliação psicológica.

13.6 — A Entrevista Profissional de Seleção, com uma ponderação 
de 30 %, 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, 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.

13.7 — Deste modo, a ordenação final dos candidatos, será determi-
nada de acordo com as seguintes fórmulas:

OF = 45 % PPC + 25 % AP + 30 % EPS
OF = 45 % AC + 25 % EAC + 30 % EPS

13.8 — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,50 va-
lores em cada um dos métodos de seleção são excluídos do procedimento 
não lhes sendo aplicado o método seguinte.

A falta de comparência dos candidatos, aos métodos de seleção para 
os quais são convocados determina a sua exclusão do procedimento 
concursal.

13.9 — A ordenação final dos candidatos, que completem o procedi-
mento concursal, é unitária, ainda que lhes tenham sido aplicados méto-
dos de seleção diferentes e expressa numa escala de zero a vinte valores, 
obtida pela média aritmética ponderada das classificações quantitativas 
obtidas nos métodos de seleção efetuando -se o recrutamento conforme 
o disposto na parte final do ponto 5 deste aviso.

13.10 — Em situação de igualdade de valoração, os critérios de 
ordenação preferencial a adotar são os previstos no artigo 35.º da 
Portaria.

13.11 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria, 
os candidatos têm acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de 
avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção, 
a grelha classificativa e os sistemas de valoração final dos métodos, 
desde que as solicitem.

14 — Os candidatos excluídos, são notificados por uma das formas 
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria, 
para a realização da audiência dos interessados nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo.

15 — Os candidatos admitidos são convocados nos termos do ar-
tigo 32.º da Portaria, para realização dos métodos de seleção, com in-
dicação do local, data e horário em que os mesmos devam ter lugar.

16 — Publicitação das listas
16.1 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 

seleção intercalar é efetuada através de lista ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal 
e disponibilizadas na sua página eletrónica.

16.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação, é afixada na área de Gestão de Recursos Humanos, dis-
ponibilizada na página eletrónica e publicado um aviso na 2.ª série do 
Diário da República com informação sobre a sua publicitação, sendo 
os candidatos admitidos notificados desta homologação.

17 — Composição do Júri
Presidente: David Alexandre Amaral Lobato — 2.º comandante dos 

bombeiros municipais do Cartaxo
Vogais efetivos:
Paulo Jorge Montês da Silva — técnico superior
Paulo Manuel Teixeira da Silva Maltez — técnico superior

Vogais suplentes:
António Fernando Galhardo dos Santos Loureiro — bombeiro mu-

nicipal de 1.ª classe
Maria de Fátima Serôdio Alves — técnica superior

O Presidente do Júri será substituído pelo primeiro vogal efetivo.
18 — Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 

3 de fevereiro, é reservado um lugar para os candidatos com deficiência 
igual ou superior a 60 %.

19 — 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, o acesso ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma 
de discriminação».

23 de janeiro de 2018. — O Vereador, Fernando Manuel da Silva 
Amorim.
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