1074
de 22 de agosto — Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos,
transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de novembro; Sistema Nacional de Defesa da Floresta
Contra Incêndios — Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho; Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas — Lei n.º 35/2014, de 25 de junho;
Regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e Pessoas
Coletivas de Direito Público — Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro;
Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas — Lei n.º 98/97,
de 26 de agosto; Resolução do Tribunal de Contas n.º 14/2011, de 16
de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 156 de
16 de agosto de 2011; Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril; Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro que regulamenta a tramitação do procedimento concursal no âmbito da Administração Pública; Regulamento
Orgânico dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira, publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 142, de 25
de julho de 2018.
13.2 — Avaliação Psicológica (AP) — visa avaliar, 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 ocupar, tendo como
referência o perfil de competências previamente definido.
13.3 — 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.
13.4 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — visa
obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências
consideradas essenciais para o exercício da função.
13.5 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar,
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados durante a entrevista, nomeadamente a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
13.6 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração
inferior a 9,5 valores, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 18.º da
Portaria n.º 83-A/2009.
13.7 — Realização dos métodos de seleção — O dia, hora e local
de realização dos métodos de seleção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados por uma das formas previstas no n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009.
14 — A ordenação final dos candidatos, que completem os procedimentos é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, que resultará da média aritmética ponderada das classificações
quantitativas obtidas em cada método de seleção, tendo em conta as
seguintes fórmulas:
OF = (PC ou AC x 0,50) + (AP ou EAC x 0,30) + (EPS x 0,20)
para as Refªs A, B e C;
OF = (PC ou AC x 0,45) + (AP ou EAC x 0,25) + (EPS x 0,30)
para a Refª D.
Em que:
OF = Ordenação Final
PC = Prova de Conhecimentos
AC = Avaliação Curricular
AP = Avaliação Psicológica
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
15 — As 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, são facultados aos
candidatos sempre que solicitadas.
16 — Ordenação final dos candidatos — As listas unitárias de ordenação final, após homologação, serão afixadas em local visível e público
e disponibilizadas na página eletrónica desta Autarquia, sendo ainda
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação
sobre a sua publicitação, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.
º da Portaria n.º 83-A/2009, com a redação da Portaria n.º 145-A/2011.
17 — Composição do júri — Os júris destes procedimentos foram
designados por despachos do Sr. Presidente da Câmara de 2018/11/28
(Ref.ª A), 2018/12/03 (Ref.as B e C) e 2018/12/13 (Ref.ª D) e têm a
seguinte composição:
Ref.ª A — Presidente — José António Vieira da Costa, Chefe da
Divisão das Oficinas Municipais, em regime de substituição;
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Vogais efetivos: Élio Narciso Nascimento dos Reis Piriquito, Técnico Superior; José António Soares Luís, Encarregado Geral Operacional;
Vogais suplentes: João Salvador Vicente Gomes, Técnico Superior;
António Carlos Ferreira Baptista Filipe, Coordenador Técnico.
Ref.as B e C — Presidente — José António Vieira da Costa, Chefe da
Divisão das Oficinas Municipais, em regime de substituição;
Vogais efetivos: João Salvador Vicente Gomes, Técnico Superior; Ana
Sofia Martins Galhofas, Diretora de Departamento de Obras, Viaturas
e Infraestruturas.
Vogais suplentes: Élio Narciso Nascimento dos Reis Piriquito, Técnico Superior; António Carlos Ferreira Baptista Filipe, Coordenador
Técnico.
Ref.ª D — Presidente — Fernando Paulo Serra Barreiros, Diretor de
Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica;
Vogais efetivos: Ana Paula Marques Costilhas, Chefe de Divisão de
Assuntos Jurídicos; Paulo Luis da Piedade Alenquer, Chefe de Divisão
de Recursos Humanos.
Vogais suplentes: Joana Luis Lilaia, Técnica Superior; Ana Cristina
Simões dos Santos, Técnica Superior.
Os Presidentes dos Júris serão substituídos nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal efetivo.
18 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Alberto Simões Maia Mesquita.
311924337

MUNICÍPIO DE VILA VERDE
Aviso n.º 584/2019
António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Verde, torna público, nos termos do disposto na
alínea t), do n.º 1, do artigo 35.º, conjugado com o artigo 56.º, ambos o
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal,
em reunião ordinária realizada em 17 de dezembro de 2018, deliberou,
por unanimidade, submeter a consulta pública, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o Projeto de Alteração do
“Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de
Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão dos
Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Vila Verde”.
Mais torna público, que o Projeto de Alteração do citado Regulamento Municipal se encontra em consulta pública pelo prazo de trinta
dias úteis, a contar da data da publicação do presente Aviso no Diário
da República, podendo o mesmo ser consultado, em versão integral,
na página da Internet do Município (www.cm-vilaverde.pt), no Balcão
Único de Atendimento do Município de Vila Verde, durante o horário
normal de expediente.
Por último, torna público que as eventuais observações ou sugestões
tidas por convenientes devem ser formuladas por escrito até ao final do
mencionado período, em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal de Vila Verde.
18 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. António
Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.
311924556

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS
Aviso n.º 585/2019
Nos termos 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, torna-se público que na
sequência de procedimento concursal, aberto no âmbito do Programa de
Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, estabelecido pela
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por aviso publicado na Bolsa de
Emprego Público e no site da União das Freguesias de Aljustrel e Rio
de Moinhos, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com Mónica Ramos Sério, na carreira de Assistente
Técnico, categoria de Assistente Técnico (Serviço Social), 1.ª posição
remuneratória, nível 5, em 1 de dezembro de 2018.
4 de dezembro de 2018. — O Presidente da União de Freguesias,
Pedro Formoso.
311925544

