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3 — O presidente da comissão permanente e os demais membros são
eleitos pelo plenário do CMJVV.
4 — Os membros do CMJVV indicados na qualidade de autarcas não
podem pertencer à comissão permanente.
5 — As regras de funcionamento da comissão permanente são definidas no regimento do CMJVV.
Artigo 19.º
Comissões eventuais
Para a preparação dos pareceres a submeter à apreciação do plenário do CMJVV e para a apreciação de questões pontuais, pode o
CMJVV deliberar a constituição de comissões eventuais de duração
limitada.

Artigo 26.º
Dúvidas e omissões
A decisão sobre dúvidas e casos omissos no presente regulamento é
da competência do Presidente da Câmara Municipal.
Artigo 27.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
10 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
João Fontainhas Condenado.
209437808

Artigo 20.º
Deliberações
1 — As deliberações são tomadas por maioria.
2 — As declarações de voto são necessariamente escritas e anexadas
à respetiva Ata.
Artigo 21.º
Atas das Sessões
1 — De cada reunião do CMJVV é elaborada Ata, na qual se registará
o que de essencial se tiver passado, nomeadamente a data, hora e local
da reunião, as presenças e faltas verificadas, os assuntos apreciados, os
pareceres emitidos, o resultado das votações e as eventuais declarações
de voto produzidas.
2 — As atas do CMJVV são objeto de disponibilização regular na página de internet do Município de Vila Viçosa em www.cm-vilavicosa.pt.

CAPÍTULO VI
Apoio à atividade do CMJVV
Artigo 22.º
Apoio logístico e administrativo
O apoio logístico e administrativo ao CMJVV é da responsabilidade
da câmara municipal, respeitando a autonomia administrativa e financeira do município.
Artigo 23.º
Instalações
1 — O CMJVV tem a sua sede no Edifícios dos Paços do Concelho — Praça da República, Freguesia de São Bartolomeu, Concelho
de Vila Viçosa, podendo ser alterada por decisão da Câmara Municipal
de Vila Viçosa.
2 — O CMJVV pode solicitar a cedência de espaço a título gratuito
à Câmara Municipal de Vila Viçosa para organização de atividades promovidas por si ou pelos seus membros e para proceder a audição com
entidades relevantes para o exercício das suas competências.
Artigo 24.º
Publicidade
O Município disponibiliza ao CMJVV o Boletim Municipal e o
seu sítio na internet (www.cm-vilavicosa.pt) para que este possa
publicar as suas deliberações, divulgar as suas iniciativas e manter informação atualizada sobre a sua composição, competências e
funcionamento.

CAPÍTULO VII
Disposições finais e transitórias
Artigo 25.º
Regimento interno do CMJVV
O CMJVV aprova o regimento interno do qual devem constar as
regras de funcionamento que não se encontram previstas no Código do
Procedimento Administrativo e na presente lei, bem como a composição
e competências da comissão permanente.

MUNICÍPIO DE VISEU
Aviso n.º 3876/2016
Procedimento concursal comum para contratação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para o preenchimento de um número máximo de um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior — Área de ambiente.
Para efeitos do disposto no 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, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, adiante designada por LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, por deliberação da Assembleia
Municipal de Viseu de 29 de junho de 2015, sob proposta da Câmara
Municipal de Viseu de 18 de junho de 2015, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis, após a publicação do presente aviso no Diário da
República, procedimento concursal comum com vista ao preenchimento
de um número máximo de 1 posto de trabalho, na carreira/categoria
de Técnico Superior — Área de Ambiente, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme mapa
de pessoal aprovado para o ano de 2016.
1 — Legislação aplicável — Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro,
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro e Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
2 — Consultada a Entidade Centralizadora para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), para cumprimento do disposto no
artigo 4.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, atribuição conferida ao
INA pela alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 48/2012, foi prestada,
em 11 de dezembro de 2015, a seguinte informação: “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”.
De acordo com as Soluções Interpretativas Uniformes, da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, homologadas
pelo 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.”
3 — Caracterização do posto de trabalho — Constante do Anexo
referido no n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
Principais atribuições e competências:
Coordena as atividades relacionadas com a gestão do sistema municipal de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, Recolha Seletiva e
Limpeza urbana;
Efetua acompanhamento, a monitorização e o desenvolvimento dos
procedimentos municipais relativos ao Pacto de Autarcas e aos protocolos
a celebrar com o Instituto Politécnico de Viseu (IPV);
Elabora e coordena projetos relacionados com Desenvolvimento
Sustentável e Alterações climáticas;
Analisa e informa situações de riscos ambientais;
Avalia as necessidades de equipamentos de apoio para o serviço;
Elabora cadernos de encargos;
Organiza ações de sensibilização ambiental, sobretudo nas escolas;
Acompanha e elabora projetos Municipais na área do Ambiente;
Elabora o preenchimento dos registos obrigatórios segundo a legislação em vigor em matéria de ambiente;
Acompanha e fiscaliza serviços adjudicados.
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3.1 — A descrição das funções em referência não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções que lhe sejam afins ou funcionalmente
ligadas para as quais o trabalhador detenha a qualificação adequada e
não impliquem a desvalorização profissional, nos termos do n.º 1 do
artigo 81.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
4 — Prazo de validade — O procedimento concursal destina-se ao
recrutamento e ao preenchimento do posto de trabalho e para os efeitos
previstos no artigo 40.º Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
5 — Local de trabalho — As funções serão exercidas na área geográfica do Município de Viseu.
6 — Remuneração — O posicionamento remuneratório do trabalhador
recrutado, numa das posições remuneratórias da categoria, será objeto
de negociação com o Município de Viseu, de acordo com as regras
constantes no artigo 38.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e
do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. A posição remuneratória de referência é a 2.ª posição, nível 15, da carreira de técnico
superior, a que corresponde a remuneração de 1.201,48€.
7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Os requisitos de admissão previstos no artigo 17.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
7.2 — Nível habilitacional exigido — Licenciatura em Engenharia
do Ambiente e inscrição na respetiva Ordem, sem possibilidade de
substituição do nível habilitacional por formação e, ou, experiência
profissionais;
7.3 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos números
anteriores até à data limite para apresentação de candidaturas.
8 — Âmbito do recrutamento — O recrutamento para a constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado inicia-se
sempre de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, previamente estabelecida;
8.1 — Na impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por
aplicação do disposto no número anterior, tendo em conta os princípios
da racionalização e eficiência que devem presidir à atividade municipal, poderá proceder-se ao recrutamento de trabalhadores com relação
jurídica de emprego público constituída por tempo determinado ou
determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente
estabelecida, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro, observando-se a prioridade legal no recrutamento estabelecida
no artigo 48.º da referida Lei;
8.2 — Impedimento de admissão: Conforme a alínea l) do n.º 3 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, 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 da
Câmara Municipal de Viseu, idênticos ao posto de trabalho para cuja
ocupação se publicita o presente procedimento.
9 — Prazo e formalização das candidaturas:
9.1 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.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;
9.2 — Formalização: As candidaturas deverão ser formalizadas em
suporte de papel, mediante o preenchimento do formulário-tipo, de utilização obrigatória, disponível na página eletrónica do Município — www.
cm-viseu.pt (Município a um clik-Formulários-Recursos Humanos-Candidatura ao procedimento concursal), podendo ser entregue pessoalmente no Atendimento Único/Atendimento Integrado, ou remetido
por correio, com aviso de receção, até ao termo do prazo fixado para a
entrega de candidaturas, para a Câmara Municipal de Viseu, Praça da
República, 3514-501-Viseu;
9.3 — Os requerimentos de candidatura, devidamente datados e assinados deverão, sob pena de exclusão, ser acompanhados dos seguintes
documentos:
a) Fotocópia do Certificado comprovativo da Habilitação Académica;
b) Fotocópia do Bilhete de Identidade, do Cartão de Contribuinte
e/ou do Cartão de Cidadão.

Para os candidatos a quem se aplique o método de seleção Avaliação
Curricular (AC), para além dos documentos referidos nas alíneas a) e
b), devem apresentar os seguintes documentos:
c) Curriculum Vitae atualizado, detalhado, datado e assinado e devidamente comprovado, onde constem as funções que exerce e/ou exerceu
anteriormente, a formação profissional que possui e a experiência profissional adquirida, devendo os factos mencionados no curriculum serem
devidamente comprovados, sob pena de não serem considerados;
d) Declaração emitida pelo serviço público a que se encontra vinculado, da qual conste a modalidade de relação jurídica de emprego público,
da carreira/categoria de que seja titular, descrição pormenorizada das
funções exercidas, atual posição remuneratória detida e a avaliação de
desempenho relativa aos três últimos anos;
e) Avaliação de desempenho, relativa ao último período de avaliação,
não superior a três anos, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.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;
9.4 — A não apresentação da declaração referida na alínea d) do ponto
anterior, ou a falta de indicação da natureza do vínculo e a sua determinabilidade, implicam a não consideração da situação jurídico-funcional
do candidato para efeitos de prioridade na fase do recrutamento;
9.5 — Os candidatos que exerçam funções no Município de Viseu
ficam dispensados de apresentar a declaração referida na alínea d) do
ponto 9.3 deste aviso e de outros documentos que se encontram arquivados no respetivo processo individual;
9.6 — Não é permitida a apresentação do requerimento de candidatura
ou documentos, por via eletrónica.
10 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da Lei.
11 — Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar são os
referidos nos n.os 1 a 3 do artigo 36.º da LTFP:
Prova de Conhecimentos (PC);
Avaliação Psicológica (AP);
Será utilizado o método de seleção facultativo:
Entrevista Profissional de Seleção (EPS).
11.1 — A Prova de Conhecimentos (PC) — visa avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas dos
candidatos, necessárias ao exercício da função. Assumirá a natureza
escrita, terá a duração de 90 minutos, valorada numa escala de 0 a
20 valores, de caráter eliminatório para os candidatos que obtiverem
classificação inferior a 9,5 valores.
Versará sobre a seguinte legislação:
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 9 de janeiro;
Lei geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho.
Código dos Contratos Públicos — Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de
janeiro, alterado pelo DL n.º 214-G/2015, de 02/10, DL n.º 149/2012,
de 12/07, Lei n.º 64-B/2011, de 30/12, DL n.º 131/2010, de 14/12, Lei
n.º 3/2010, de 27/04, DL n.º 278/2009, de 02/10, DL n.º 223/2009, de
11/09, Lei n.º 59/2008, de 11/09, Rect. n.º 18-A/2008, de 28/03;
Lei n.º 19/2014, de 14/04 (Lei de Bases do Ambiente); -O regime
geral de gestão de resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006 de
5 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
junho e pelo DL n.º 75/2015, de 11 de maio (diploma RGGR), transpõe
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos resíduos;
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza
Pública da Câmara Municipal de Viseu;
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o Regulamento
Geral de Ruído (RGR) e no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho,
que transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente
(adiante designado por DRA;
Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto e respetivas alterações — Regime jurídico da Deposição de Resíduos em Aterro;
O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em conta as normas, as orientações e os
programas da Organização Mundial de Saúde, destinados a preservar a
qualidade do ar ambiente quando ela é boa e melhorá-la nos outros casos;
O Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de setembro, estabelece o regime
jurídico da gestão de óleos alimentares usados (OAU), produzidos pelos
sectores industrial, da hotelaria e restauração (HORECA) e doméstico,
excluindo-se do âmbito da sua aplicação os resíduos da utilização das
gorduras alimentares animais e vegetais, das margarinas e dos cremes
para barrar e do azeite definidos nos termos do Decreto-Lei n.º 32/94,
de 5 de fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 106/2005, de 29 de junho;
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O Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de abril, estabelece os princípios
e as normas aplicáveis à gestão de pneus e pneus usados, tendo como
objetivos a prevenção da produção destes resíduos, a recauchutagem, a
reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir a quantidade de resíduos a eliminar, bem como a melhoria do desempenho
ambiental de todos os intervenientes durante o ciclo de vida dos pneus.
O Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de abril, foi alterado pelos Decretos-Leis n.os 43/2004, de 2 de março, 178/2006, de 5 de setembro, e 73/2011,
de 17 de junho;
O Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, aprova o regime jurídico
da gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE),
estabelecendo medidas de proteção do ambiente e da saúde humana, com
os objetivos de prevenir ou reduzir os impactes adversos decorrentes
da produção e gestão desses resíduos, diminuir os impactes globais da
utilização dos recursos, melhorar a eficiência dessa utilização, e contribuir para o desenvolvimento sustentável. O diploma transpôs para
o direito nacional a Diretiva n.º 2012/19/UE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao REEE, revogando o
anterior Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de dezembro.
Por seu lado, o Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11 de junho, procedeu à
transposição da Diretiva n.º 2011/65/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 8 de junho de 2011, estabelecendo regras relativa à restrição
do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos
e eletrónicos (EEE), com o objetivo de contribuir para a proteção da
saúde humana e do ambiente, incluindo uma valorização e eliminação,
ecologicamente corretas, dos REEE;
Decreto-Lei n.º 173/2015, de 25 de agosto, que altera o Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro (retificado pela Declaração de Retificação n.º 18-A/2009, de 6 de março, e alterado pelos Decretos-Leis
n.os 266/2009, de 29 de setembro, e 73/2011, de 17 de junho), que estabelece o regime de colocação no mercado de pilhas e acumuladores e o
regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos respetivos
resíduos, revogando o Decreto-Lei n.º 62/2001, de 19 de fevereiro, e as
Portarias n.os 571/2001 e 572/2001, de 6 de junho;
O Decreto-Lei n.º 6/2009 transpõe para a ordem jurídica interna a
Diretiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de
setembro, relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos, sendo
que o Decreto-Lei n.º 266/2009 transpõe a Diretiva n.º 2008/103/CE, de
19 de novembro, que altera a Diretiva 2006/66/CE, de 6 de setembro,
no que respeita à colocação de pilhas e acumuladores no mercado às
competências de execução atribuídas à Comissão.
Neste enquadramento, através da publicação do Decreto-Lei
n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de
17 de junho, que estabelece o regime das operações de gestão de RCD,
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de
recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação,
foi lançada a primeira de uma série de medidas legislativas e normativas
no sentido de se colmatarem lacunas de conhecimento, e de se promover
a aplicação da hierarquia de resíduos.
Foi publicada a Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro, que estabelece
as normas para a correta remoção dos materiais contendo amianto, e
para o acondicionamento, transporte e gestão dos respetivos resíduos de
construção e demolição gerados, tendo em vista a proteção do ambiente
e da saúde humana.
A Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro, que aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico
de Resíduos (SIRER), estabelece no n.º 1 do artigo 9.º a obrigatoriedade
das entidades responsáveis sistemas de fluxos específicos de resíduos,
integrados ou individuais, de procederem ao preenchimento dos mapas
de registo específicos, cujo conteúdo incide sobre a atividade objeto de
autorização ou licença;
Deliberação n.º 928/2014 Torna -se público que, por deliberação de 17
de fevereiro de 2014, tomada ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 277/2009, de 2 de outubro, o conselho diretivo da
ERSAR aprovou o Regulamento Tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos, o qual mereceu despacho homologatório do Ministro do
Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, de 28 de fevereiro de
2014, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do referido diploma;
O Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho, estabelece o regime
jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos novos e usados, assumindo
como objetivo prioritário a prevenção da produção dos óleos usados,
em quantidade e nocividade, seguida da regeneração e de outras formas
de reciclagem ou outra forma de valorização.
Nota: A legislação indicada é a que se encontra publicada e ou em vigor
na presente data. Qualquer alteração legislativa poderá ser considerada
pelo Júri, aquando da elaboração do enunciado da prova, cabendo aos
candidatos proceder, por sua iniciativa, às atualizações que se vierem a
revelar necessárias. É permitida a consulta da legislação simples, não
anotada. Não é permitida a consulta de bibliografia ou outras fontes de
informação em sede de prova de conhecimentos.
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11.2 — A Avaliação Psicológica (AP) — visa avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e
competências comportamentais dos candidatos e estabelecer prognóstico
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como
referência o perfil de competências previamente definido. Será valorada
através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido
e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente as classificações
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
11.3 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — 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. Será
classificada através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem respetivamente
as classificações de 20, 16, 12, 8, e 4 valores. A valoração final resulta
da média aritmética simples das classificações obtidas em cada um dos
parâmetros:
Motivação e interesse;
Capacidade de resolução de conflitos-estratégias;
Comportamento nas relações interpessoais;
Capacidade de comunicação.
11.4 — Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem
enunciada e serão excluídos os candidatos que obtenham valoração
inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicável o método ou fase seguinte. A ordenação final dos candidatos que
completem o procedimento será efetuado numa escala de 0 a 20 valores
e resultará da aplicação da seguinte fórmula:
OF = 45 %PC + 25 %AP + 30 %EPS
em que:
OF = Ordenação Final;
PC = Prova de Conhecimentos;
AP = Avaliação Psicológica;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.
12 — Para os candidatos abrangidos pela aplicação do n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, serão aplicados, exceto
quando afastados, por escrito, os dois métodos de seleção obrigatórios:
Avaliação Curricular (AC);
Entrevista de Avaliação de Competências (EAC);
Será utilizado o método de seleção facultativo:
Entrevista Profissional de Seleção (EPS).
12.1 — A Avaliação Curricular (AC) — visa analisar a qualificação
dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional,
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.
Serão considerados e ponderados, desde que se encontrem devidamente
comprovados: a Habilitação Académica (HA), a Formação Profissional
(FP), a Experiência Profissional (EP) e a Avaliação de Desempenho (AD).
A Avaliação Curricular (AC) é expressa numa escala de 0 a 20 valores,
resultando da aplicação da seguinte fórmula:
AC = (HA + FP + EP + AD)/4
em que:
HA — Habilitação Académica;
FP = Formação Profissional;
EP = Experiência Profissional;
AD = Avaliação de Desempenho.
Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores, no
método de seleção Avaliação Curricular (AC), consideram-se excluídos
do procedimento, não lhe sendo aplicado o método seguinte.
12.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — visa
avaliar, numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos
profissionais, diretamente relacionadas com as competências consideradas essenciais para o exercício da função. 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 ausência dos
comportamentos em análise, avaliado segundo os níveis classificativos
de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem respetivamente as classificações de 20,16,12,8 e 4 valores.
12.3 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar,
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre
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o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com
a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. Será
classificada através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem respetivamente
as classificações de 20, 16, 12, 8, e 4 valores. A valoração final resulta
da média aritmética simples das classificações obtidas em cada um dos
parâmetros:
Motivação e interesse;
Capacidade de resolução de conflitos-estratégias;
Comportamento nas relações interpessoais;
Capacidade de comunicação.
12.4 — Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem
enunciada e serão excluídos os candidatos que obtenham valoração
inferior a 9,5 valores num dos métodos os fases, não lhe sendo aplicável
o método seguinte. A ordenação final dos candidatos que completem o
procedimento será efetuada numa escala de 0 a 20 valores e resultará
da aplicação da seguinte fórmula:
OF = 45 %AC + 25 %EAC + 30 %EPS
em que:
AC = Avaliação Curricular;
AEC = Entrevista de Avaliação de Competências;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.
13 — Em situações de igualdade de valoração aplica-se o disposto
no artigo 35.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.
14 — Nos termos da alínea t) n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, os candidatos tem acesso às atas do júri, onde 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, sendo facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
15 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do dia, hora e local, para a realização dos métodos de seleção,
nos termos previstos no artigo 32.º, por uma das formas previstas no
n.º 3 do artigo 30.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.
16 — Os candidatos excluídos nas diversas fases do procedimento
serão notificados, por uma das formas previstas no n.º 3.º do artigo 30.º
da citada Portaria, para a realização da audiência dos interessados.
17 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada
no Expositor do Atendimento Integrado e disponibilizada na página
eletrónica do Município — www.cm-viseu.pt.
18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação, é afixada no Expositor do Atendimento Único/Atendimento
Integrado e disponibilizada na página eletrónica do Município — www.
cm-viseu.pt, sendo ainda publicitado um aviso na 2.ª série do Diário da
República com informação sobre a sua publicitação.
19 — Quota de emprego para pessoas com deficiência: nos termos
do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o
candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, desde que
devidamente comprovada, com grau de incapacidade igual ou superior
a 60 %.
19.1 — Os candidatos com deficiência devem, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, declarar no requerimento, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência
e ainda os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de
seleção.
20 — Composição do júri:
Presidente — José Miguel Santos Costa, Técnico Superior;
Vogais efetivos: Ana Margarida de Melo Carvalho, Técnica Superior,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e Catarina
Alexandra dos Santos Albuquerque Cruz, Técnica Superior.
Vogais Suplentes: Luis Alberto Portela Seabra e António Jorge de
Sousa Monteiro Saraiva, Técnicos Superiores.
21 — O presente aviso será publicitado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil
seguinte à publicação no Diário da República, na página eletrónica do
Município — www.cm-viseu.pt e num jornal de expansão nacional.
22 — 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.
23 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.
19 de fevereiro de 2016. — O Vice-Presidente, Joaquim António
Ferreira Seixas.
309395226
Aviso n.º 3877/2016
Procedimento Concursal Comum para Contratação, em Regime
de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, para o Preenchimento de um Número Máximo
de Oito Postos de Trabalho na Carreira/Categoria de Assistente
Técnico — Área de Museologia — Homologação da lista unitária
de ordenação final.
Para cumprimento do disposto n.º 6 do artigo 36.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, torna-se público que a lista unitária de
ordenação final dos candidatos que completaram o procedimento em
epígrafe, homologada por despacho de 04 de março de 2016, encontra-se disponível na página eletrónica do Município — www.cm-viseu.pt
e afixada no expositor do Atendimento Único/Atendimento Integrado.
08 de março de 2016. — O Vice-Presidente, Joaquim António Ferreira Seixas.
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Aviso (extrato) n.º 3878/2016
Cessação da Relação Jurídica de Emprego Público
Em cumprimento do disposto na alínea d), n.º 1, artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP) torna-se público que, no ano 2013,
cessaram, as relações jurídicas de emprego público com os seguintes
trabalhadores:
Por motivo de morte: Raul Filomeno Almeida Nunes, Carreira/Categoria de Assistente Operacional, com a posição remuneratória 2 e nível
remuneratório 2-1, desligado do serviço em 03.06.2013;
Por motivo de aposentação: Maria Helena da Glória Costa Bordonhos, Carreira/Categoria de Encarregada de Pessoal Auxiliar, índice 214 — escalão 1, desligada do serviço em 01.05.2013; Manuel Ribeiro Lourenço Amaral, Carreira/Categoria de Assistente Operacional,
com a posição remuneratória 1 e nível remuneratório 1-1, desligado do
serviço em 01.10.2013;
No ano 2014, cessaram por motivo de aposentação: Aniceto Sousa
Pereira, Carreira/Categoria de Encarregado Operacional, com a posição
remuneratória 4 e nível remuneratório 2-1, desligado do serviço em
01.03.2014; Fernando Jorge Fernandes de Almeida, Carreira/Categoria
de Assistente Operacional, com a posição remuneratória 5 e nível remuneratório 5-1, desligado do serviço em 01.03.2014; Maria do Carmo
da Silva Marques, Carreira/Categoria de Assistente Operacional, com a
posição remuneratória 3 e nível remuneratório 3, desligada do serviço
em 01.07.2014; Armindo Dias Lopes, Carreira/Categoria de Assistente
Operacional, com a posição remuneratória 5 e nível remuneratório 5-1,
desligada do serviço em 01.12.2014;
No ano 2015, não houve cessações de relação jurídica de emprego
público.
26 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara, Rui Miguel
Ladeira Pereira, Eng.
309397851
Aviso (extrato) n.º 3879/2016
Conclusão do período experimental
Em cumprimento do disposto no artigo 48.º da LGTFP, foi determinada por meu despacho, datado de 12 de fevereiro de 2016, na sequência
da avaliação atribuída pelo júri responsável pelo acompanhamento e
avaliação do período experimental, por mim nomeado, para o efeito,
em 1 de setembro de 2015, constituído pelo Vereador do Pelouro da
Educação, Dr. Carlos Alberto Rodrigues Lobo, que Preside; Ana Sofia
Dias Martins Martinho, T.S. de Ciências da Educação, 1.ª vogal; e, Regina Maria Costa Oliveira Marques, Coordenadora Técnica da Secção

