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d) A avaliação do desempenho, caso aplicável, relativa ao último 
período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou exe-
cutou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de 
trabalho a ocupar.

8.4 — Resultados obtidos na aplicação dos métodos de seleção
Os resultados obtidos no método de seleção, são publicitados através 

de lista, ordenada alfabeticamente, a disponibilizar na página eletró-
nica do Município (www.cm -olhao.pt). Os candidatos admitidos no 
método de seleção são convocados para a realização do método, por 
uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da citada Portaria 
n.º 83 -A/2009.

Em situações de igualdade de valores obtidos, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da mesma Portaria.

9 — Candidatos aprovados e excluídos
Constitui motivo de exclusão do candidato, o incumprimento dos 

requisitos gerais e especiais mencionados no presente aviso, sem prejuízo 
dos demais legal ou regulamentarmente previstos.

Constituem ainda motivos de exclusão a obtenção de valoração infe-
rior a 9,5 valores no método de seleção aplicado.

Os candidatos excluídos, de acordo com o n.º 1 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, são notificados por uma das formas previstas 
no n.º 3 do mesmo artigo para a realização de audiência de interessados.

10 — Homologação da lista de ordenação final
Após homologação, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 

é afixada em local visível e público das instalações do Município, dispo-
nibilizada na sua página eletrónica, sendo publicado um aviso na 2.ª série 
do Diário da República com informação sobre a sua publicitação.

11 — Júri do procedimento concursal
11.1 — Competências
Compete, designadamente, ao Júri:
a) Dirigir todas as fases do procedimento concursal;
b) Fixar os parâmetros de avaliação e a ponderação de cada um dos 

métodos de seleção a utilizar;
c) Fixar a grelha classificativa e os sistemas de valoração dos métodos 

de seleção;
d) Exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de do-

cumentos comprovativos das suas declarações;

Das deliberações do Júri são lavradas atas, a facultar aos candidatos 
sempre que o solicitem.

11.2 — Composição
O júri é composto pelos seguintes membros:
Presidente do Júri: Davide de Jesus Matos Rosa, Chefe da Divisão 

de Informática;
Vogais efetivos: Pedro Miguel Mateus Guerreiro Grilo Pinheiro, Chefe 

da Divisão Jurídica, que substituirá o presidente nas suas ausências e 
impedimentos, e Rosyleno Teixeira Mendes, Técnico Superior;

Vogais suplentes: Nelson João Viegas Gago e Inês da Luz Arroja 
Neves, Técnicos Superiores.

12 — Igualdade
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-

nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

13 — Legislação aplicável
Sem prejuízo da legislação referida no ponto 8.4 — prova de conhe-

cimentos, e demais legislação aplicável ao setor público, o presente 
procedimento concursal rege -se pela legislação a seguir identificada:

a) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual;

b) Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual;
c) Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de jan.;
d) Lei n.º 114/2017, de 29 de dez., que aprova o orçamento de estado 

para 2018;
e) Lei n.º 75/2013, de 12 de set., na redação atual, que aprova o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais;
f) Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de mar., que estabelece o estatuto 

das carreiras e funções do pessoal de informática.

Em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente aviso, 
aplicar -se -ão as normas constantes da legislação em vigor.

15 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Ventura Pina.

311456562 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 9176/2018

Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal de 
regularização extraordinária de vínculos precários, para pre-
enchimento de um posto de trabalho de Assistente Técnica/o 
(área funcional Administrativa) em regime de contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado (processo 
n.º 1591/2018).
Em cumprimento do disposto no 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 06 de abril, faz -se público que a lista unitária de ordenação final do 
procedimento em epígrafe, aberto por aviso publicado na Bolsa de Em-
prego Público, em 28 de fevereiro de 2018 sob o n.º OE 201802/0985, 
encontra -se disponibilizada na página eletrónica através do sítio 
www.cm -palmela.pt e afixada para consulta na Divisão de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Palmela, sita na Rua Gago Coutinho 
e Sacadura Cabral, n.º 39 -A, 1.º andar, em Palmela.

14 de junho de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

311430099 

 Aviso n.º 9177/2018

Cessação de relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que, cessaram as respetivas relações jurídicas de emprego público, as/os 
trabalhadoras/es a seguir designadas/os:

Por motivo de aposentação:
Com efeitos a 5 de maio de 2018
Avelino Mosca dos Santos Silva — Assistente Operacional (área 

funcional de Operador de Estações Elevatórias) — posição remune-
ratória 8, nível 8.

Com efeitos a 1 de maio de 2018
Fernando Mário Marcão Conceição — Assistente Técnico (área fun-

cional de Desenhador) — posição remuneratória 7, nível 12.
Maria Helena Miranda de Sousa Ramos — Assistente Operacional 

(área funcional de Jardineira) — posição remuneratória 2, nível 2.

Com efeitos a 1 de junho de 2018
Maria da Graça Domingues Simões — Assistente Operacional (área 

funcional de Auxiliar de Serviços Gerais) — posição remuneratória 4, 
nível 4.

Por motivo de Pena Disciplinar de Despedimento:
Com efeitos a 7 de junho de 2018
Joaquim António Guerreiro Marques — Assistente Operacional (área 

funcional de Cabouqueiro) — posição remuneratória 1, nível 1.
18 de junho de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

Joana Isabel Monteiro.
311435972 

 Aviso n.º 9178/2018

Concursos internos de acesso misto
1 — Publica -se a abertura dos concursos internos de acesso misto, na 

sequência da deliberação tomada em reunião de Câmara, realizada em 10 
de janeiro 2018, e do despacho proferido pelo Sr. Vereador Adilo Oliveira 
Costa, em 18 de junho de 2018, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Presidente da Câmara, por Despacho n.º 33/2017, datado 
de 30 de outubro, de acordo com o disposto na Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, doravante designada por LTFP, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na versão atual, Decreto -Lei n.º 204/98, de 
11 de julho, adaptado à administração local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, 
de 25 de junho, Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (LOE/2018) e Lei 
n.º 25/2017, de 30 de maio, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da 
data da publicação do presente aviso no Diário da República, com vista 
ao provimento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, na carreira, não revista, de fiscal municipal, 
nas categorias, a seguir referidas:

1.1 — Fiscal Municipal Principal — 8 postos de trabalho;
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1.2 — Fiscal Municipal Especialista — 3 postos de trabalho;
1.3 — Fiscal Municipal Especialista Principal — 2 postos de tra-

balho.
Dos 13 postos colocados a concurso, 10 destinam -se a trabalhadoras/es 

pertencentes ao mapa de pessoal da Câmara Municipal de Palmela e 3 
(um posto em uma das categoria acima mencionadas) a trabalhadoras/es 
que a ele não pertençam.

2 — Validade dos concursos: Os concursos são válidos para os postos 
indicados e para as vagas que venham a ocorrer no prazo de três meses, 
a contar da data da publicação da lista de classificação final, por ordem 
de classificação final.

3 — Requisitos de admissão ao concurso:
3.1 — Fiscal Municipal Principal
A este concurso poderão candidatar -se os Fiscais Municipais de 

1.ª classe, com pelo menos três anos na categoria e avaliação de de-
sempenho não inferior a “Adequado”.

3.2 — Fiscal Municipal Especialista
A este concurso poderão candidatar -se os Fiscais Municipais Princi-

pais, com pelo menos três anos na categoria e avaliação de desempenho 
não inferior a “Relevante” ou cinco anos na categoria e avaliação de 
desempenho não inferior a “Adequado”.

3.3 — Fiscal Municipal Especialista Principal
A este concurso poderão candidatar -se os Fiscais Municipais Especia-

listas, com pelo menos três anos na categoria e avaliação de desempenho 
não inferior a “Relevante” ou cinco anos na categoria e avaliação de 
desempenho não inferior a “Adequado”.

4 — As candidaturas devem ser formalizadas e acompanhadas da 
documentação, sob pena de exclusão relativamente aos pontos n.os 4.1., 
4.2., 4.3. e 4.4. nos seguintes termos:

4.1 — Impresso próprio (DRHO -F -063) de utilização obrigatória, 
disponível através do sítio www.cm -palmela.pt (Balcão Único > For-
mulários > Recursos Humanos > Candidatura a concurso interno) ou a 
fornecer pela Divisão de Recursos Humanos, dirigido ao Presidente da 
Câmara Municipal de Palmela, entregue pessoalmente naquela Divisão, 
sita na Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, n.º 39 -A, 1.º andar, 
2950 -204 Palmela, ou enviado pelo correio, com aviso de receção;

4.2 — Declaração atualizada emitida pelo respetivo serviço de 
administração pública indicando a relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo indeterminado, as funções efetivamente exercidas, 
a posição e nível remuneratórios detidos, bem como a avaliação de 
desempenho obtida nos últimos 3 ou 5 anos, conforme requisitos 
exigidos no ponto 3;

4.3 — Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, de certificado de habilitações literárias, donde conste 
a média final de curso;

As/Os candidatas/os que sejam trabalhadoras/es da Câmara Municipal 
de Palmela, estão dispensadas/os da apresentação do certificado de ha-
bilitações literárias, donde conste a média final de curso, e cujo mesmo 
se encontre arquivado no processo individual da/o interessada/o.

4.4 — Declaração, sob compromisso de honra, em alíneas separadas, 
da situação precisa em que se encontram, relativamente aos requisitos 
previstos nas alíneas a); b); c); d); e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de junho, adaptado à administração local pelo 
Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho, no caso de não apresentarem 
os documentos comprovativos daqueles requisitos.

4.5 — Curriculum Vitae detalhado, atualizado e datado, devidamente 
assinado, donde conste designadamente as ações de formação, con-
gressos, seminários, simpósios, encontros, jornadas, fóruns, estágios, 
e experiência profissional devidamente comprovados por fotocópias 
simples e legíveis de documentos autênticos ou autenticados, sob pena 
dos mesmos não serem considerados em sede de avaliação curricular, 
quando aplicável;

É dispensada a apresentação dos certificados e comprovativos às/aos 
trabalhadoras/es da Câmara Municipal de Palmela, sempre que as/os 
mesmas/os tenham solicitado o seu arquivo no respetivo processo in-
dividual.

4.6 — Exibição do Bilhete de Identidade válido e Número de Identi-
ficação Fiscal ou Cartão de Cidadão para confirmação de dados;

5 — Métodos de seleção aplicáveis aos concursos:
5.1 — Fiscal Municipal Principal
Prova de Conhecimentos e Avaliação Curricular.
5.1.1 — A prova de conhecimentos gerais e específicos (PC), de na-

tureza teórica, sob a forma escrita, com duração máxima de 90 minutos, 
visa avaliar o nível de conhecimentos académicos e profissionais bem 
como as competências técnicas das/os candidatas/os, sobre matérias 
constantes do respetivo programa do concurso, sendo a sua classificação 
expressa na escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até 
às centésimas.

5.1.2 — A prova de conhecimentos gerais e específicos versará, no 
todo ou em parte, sobre as seguintes matérias:

Código do Procedimento Administrativo — Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro;

Regime Jurídico das Autarquias Locais — Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na atual redação;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas — Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na atual redação;

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação;

Licenciamento ZERO (LZ), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 01 de Abril, na sua atual redação;

Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comér-
cio, Serviços e Restauração RLACSR), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 10/2015, de 16 de janeiro;

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios — Aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação;

Os seguintes regulamentos disponíveis através do sítio www.cm-
-palmela.pt (Balcão Único > Regulamentos):

Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação de 
Espaços Públicos, publicado no Separata do BM, n.º 129, julho/agosto 
2012;

Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos de Higiene 
e Limpeza do Concelho de Palmela, publicado no DR, 2.º Série, N.º 114, 
de 15 de junho de 2015.

5.1.3 — A Avaliação Curricular (AC) visa avaliar as aptidões profis-
sionais dos/as candidatos/as, ponderadas de acordo com as exigências 
da função, tendo em conta os seguintes fatores:

Habilitações literárias; Formação e qualificação profissional e Ex-
periência profissional.

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

5.2 — Fiscal Municipal Especialista e Fiscal Municipal Especialista 
Principal

Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção.
5.2.1 — A Avaliação Curricular (AC) visa avaliar as aptidões profis-

sionais das/os candidatas/os, ponderadas de acordo com as exigências 
da função, tendo em conta os seguintes fatores:

Habilitações literárias; Formação e qualificação profissional e Ex-
periência profissional.

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

5.2.2 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar numa 
relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões pro-
fissional e pessoais das/os candidatas/os.

A Entrevista Profissional de Seleção será expressa numa escala de 
0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das clas-
sificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, sendo ex-
cluídas/os do procedimento as/os candidatas/os que não compareçam 
à Entrevista Profissional de Seleção ou que obtenham uma valoração 
inferior a 9,5 valores.

5.3 — Valoração final: A valoração final (VF), e o consequente or-
denamento das/os candidatas/os derivará da fórmula abaixo indicada e 
será expressa na escala de 0 a 20 valores, resultando da média aritmética 
ponderada ou simples das classificações obtidas nos métodos de seleção 
aplicados, considerando -se que desistiram do procedimento as/os candi-
datas/os que não compareçam a cada um dos métodos de seleção:

5.3.1 — Fiscal Municipal Principal

VF = (PC + AC)/2

Em que: VF = Valoração Final; PC = Prova de Conhecimentos; 
AC = Avaliação Curricular.

5.3.2 — Fiscal Municipal Especialista e Fiscal Municipal Especialista 
Principal

VF = (AC + EPS)/2

Em que: VF = Valoração Final; AC = Avaliação Curricular; 
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

6 — Constituição dos júris:
6.1 — Fiscal Municipal Principal
Presidente do júri — Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira Monteiro, 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos;
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Vogais efetivas/os — Dora Cristina Marques Oliveira, Dirigente de 
3.º Grau do Gabinete de Fiscalização Municipal, e Paulo Alexandre 
Lança Descalço, Técnico Superior;

Vogais Suplentes — João Manuel Gaboleiro Romão, Coordenador 
Técnico, e António Joaquim de Sá Gonçalves Henriques, Técnico Su-
perior.

6.2 — Fiscal Municipal Especialista
Presidente do júri — Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira Monteiro, 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos;
Vogais efetivas/os — Dora Cristina Marques Oliveira, Dirigente de 

3.º Grau do Gabinete de Fiscalização Municipal, e Paulo Alexandre 
Lança Descalço, Técnico Superior.

Vogais Suplentes — Marlene Nilza de Barreto Vicente da Silva, Téc-
nica Superior, e António Joaquim de Sá Gonçalves Henriques, Técnico 
Superior.

6.3 — Fiscal Municipal Especialista Principal
Presidente do júri — Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira Monteiro, 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos;
Vogais efetivas/os — Dora Cristina Marques Oliveira, Dirigente de 

3.º Grau do Gabinete de Fiscalização Municipal, e António Joaquim de 
Sá Gonçalves Henriques, Técnico Superior.

Vogais Suplentes — Marlene Nilza de Barreto Vicente da Silva, Téc-
nica Superior, e Paulo Alexandre Lança Descalço, Técnico Superior.

A Presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos 
pela primeira vogal efetiva.

7 — Os parâmetros de avaliação e respetivas ponderações de cada 
um dos métodos de seleção, a grelha classificativa e o sistema de va-
loração final de cada método, constam de atas de reuniões do júri do 
concurso, sendo as mesmas facultadas às/aos candidatas/os sempre que 
solicitado, por escrito.

8 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate a 
adotar são os constantes do artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 
de julho, adaptado à administração local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, 
de 25 de junho.

Esgotados os critérios de desempate previstos no referido artigo 37.º 
serão aplicados os seguintes critérios: Proximidade da área de residência 
da/o candidata/o com o local de trabalho, candidata/o habilitada/o para 
condução de veículos ligeiros.

9 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção 
intercalar é efetuada através de listas ordenadas alfabeticamente, afixadas 
na Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Palmela e 
disponibilizadas na sua página eletrónica.

10 — As listas de classificação finais, após homologação, serão afixa-
das na Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Palmela 
e disponibilizadas na sua página eletrónica, sendo ainda publicado 
um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação da sua 
publicitação.

11 — As/os candidatas/os admitidas/os serão convocadas/os para a 
realização dos métodos de seleção, por notificação, nos termos previs-
tos no artigo 35.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado 
à administração local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho. A 
notificação indicará o dia, hora e local da realização dos métodos de 
seleção.

12 — As/os candidatas/os propostas/os a exclusão serão, nos termos 
do artigo 34.º do referido Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, adap-
tado à administração local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho, 
notificadas/os para a realização de audiência das/os interessadas/os nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo.

13 — O local de trabalho será na área do Município.
14 — Posição remuneratória de referência:
14.1 — Fiscal Municipal Principal — Índice 238, Escalão 1, remu-

neração ilíquida de € 817,01.
14.2 — Fiscal Municipal Especialista — Índice 269, Escalão 1, re-

muneração ilíquida de € 923,42.
14.3 — Fiscal Municipal Especialista Principal — Índice 316, Esca-

lão 1, remuneração ilíquida de € 1.084,76.
15 — Os postos de trabalho a prover destinam -se à/ao Divisão de 

Administração Urbanística; Divisão de Estudos, Projetos e Obras Pú-
blicas; Gabinete de Fiscalização Municipal e Gabinete de Organização 
e Sistemas de Informação.

16 — As falsas declarações prestadas pelas/os concorrentes serão 
punidas nos termos da Lei.

17 — Conteúdo funcional dos postos de trabalho:
Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e 

processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, no 
domínio de atuação da unidade orgânica. Fiscalizar e cumprir os regula-
mentos, posturas municipais e demais dispositivos legais relativos a áreas 

de ocupação da via pública, publicidade, trânsito, obras particulares, 
abertura e funcionamento de estabelecimentos comerciais ou industriais, 
preservação do ambiente natural, deposição, remoção, transporte, pre-
servação do património e fiscalização preventiva do território. Prestar 
informação sobre situações de facto com vista à instrução de processos 
municipais nas áreas da sua atuação específica. Zelar pelas instalações 
e equipamentos afetos à sua atividade, garantindo a sua funcionalidade 
e atualização em função de necessidades objetiva. Autocondução sempre 
que necessário para a satisfação das necessidades do serviço, desde que 
devidamente habilitada/o para o efeito.

18 — Fundamentação legal: As regras constantes do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho; Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho; Decreto-
-Lei n.º 404 -A/98, de 18 de dezembro; e Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 
30 de Dezembro.

19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

20 — A abertura do presente concursal foi precedida de consulta à 
Direção Geral da Qualificação dos trabalhadores em Funções Públicas 
(INA), enquanto Entidade Gestora, no âmbito do procedimento prévio 
de recrutamento de pessoal em situação de valorização profissional, 
previsto no n.º 1 do artigo 34.º do anexo a que se refere o artigo 2.º da 
Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, tendo informado, em 23 de abril de 2018, 
que não existem trabalhadoras/es em situação de valorização profissional 
com o perfil identificado por este organismo.

21 — Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 37.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na versão atual, e do n.º 11 do 
artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e re-
publicada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, declara -se que não 
existem reservas de recrutamento internas constituídas no âmbito de 
concursos anteriormente desencadeados. Após consulta à Direção Geral 
da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), enquanto 
Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento 
(ECCRC), esta informou, em 04 de maio de 2018, não existirem re-
servas de candidatas/os com perfil adequado, uma vez que ainda não 
foi desencadeado qualquer procedimento destinado à constituição de 
reservas de recrutamento.

19 de junho de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

311442484 
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Aviso n.º 9179/2018

Procedimento Concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de 
Técnico Superior.

Homologação das listas unitárias de ordenação final

Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4, 5 e 6 do ar-
tigo 36.º, conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público 
que as listas unitárias de ordenação final dos candidatos aprovados nos 
procedimentos concursais para constituição de vínculo de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para a carreira de Técnico Superior com as referên-
cias: 25), 27) e 29), abertos através do Aviso de abertura n.º 8432/2017, 
publicados no Diário da República n.º 144, 2.ª série, de 27.07.2017, 
foram homologadas por despacho da Senhora Vereadora do Pelouro 
da Juventude e Desporto e Pelouro dos Recursos Humanos e Serviços 
Jurídicos Dr.ª Catarina Araújo, datado de 21.06.2018, encontrando -se 
as mesmas afixadas na Direção Municipal de Recursos Humanos, sita 
à Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e disponibilizadas na página 
eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Educação e emprego> 
Emprego e atividade profissional> Emprego na autarquia> Procedi-
mentos concursais a decorrer> Lista unitária de ordenação final dos 
candidatos homologada.

26 de junho de 2018. — A Diretora de Departamento Municipal de 
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

311458206 


