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 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso n.º 11387/2016
Para os devidos efeitos torna -se público que, foi concedido pelo 

período de 4 anos a equiparação a Bolseiro a partir de 01 de setembro 
de 2016, ao trabalhador Hugo Alves Cruz, Técnico Superior.

5 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Emídio Ferreira 
Santos Sousa, Dr.

309846745 

 MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Aviso n.º 11388/2016
Para os devidos efeitos se torna público, que por meu despacho de 26 de ju-

lho e no uso das competências que me são conferidas pelo n.º 4, do artigo 43.º, 
do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determino, a Designação 
de Maria Manuel Asseiro da Luz Lopes Durão Lopes, como Secretária do 
Gabinete de Apoio à Vereação, com efeitos a 27 de julho de 2016.

26 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo 
Gonçalves Ribeiro Gonçalves.

309852625 

 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Aviso n.º 11389/2016
Mobilidade na categoria entre serviços

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do Presidente 
da Câmara proferido em data de 29 de agosto de 2016, foi autorizada 
a mobilidade na categoria entre serviços à trabalhadora desta Câmara, 
Maria Isabel Correia Inácio Duarte, a qual iniciou funções no dia 01 de 
setembro de 2016 na Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

2 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Alexandre 
Manuel Mendonça Vaz.

309842524 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 11390/2016
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos de 

26.01.2016, 09.08.2016 e 23.08.2016, respetivamente, no uso da compe-
tência prevista na alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, e nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da 
atual redação da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração 
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, deferi, a requerimento dos inte-
ressados, a cessação das comissões de serviço dos seguintes trabalhadores:

a) Licenciada Ana Sofia Dias de Almeida Marques Campos, do 
cargo de Chefe da Divisão de Ambiente e Salubridade, com efeitos a 
31.01.2016;

b) Licenciada Cláudia Margarida Peres da Silva Pinto Brites Nunes, 
do cargo de Chefe da Divisão de Educação e Juventude, com efeitos 
a 31.08.2016;

c) Licenciado Paulo Alexandre Alfama de Freitas, do cargo de Chefe 
da Divisão de Atendimento Público e Modernização Administrativa, 
com efeitos a 31.08.2016.

07 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Joaquim Cesário Cardador dos Santos.

309855282 

 MUNICÍPIO DE SINES

Aviso n.º 11391/2016
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do Regu-

lamento de Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal 
de Sines, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de 
agosto de 2016, sob o Despacho n.º 1036/2016, e da 1.ª Alteração ao 
Mapa de Pessoal para o ano 2016, por despacho de 29 de agosto de 
2016, se procedeu à afetação de trabalhadores, ao abrigo do disposto 
na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, conjugado com o artigo 8.º e n.º 6 do artigo 10.º do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, encontrando -se a mesma 
publicitada na página eletrónica do Município — www.sines.pt — e nos 
locais públicos de costume.

29 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Nuno 
José Gonçalves Mascarenhas.

309843804 

 Aviso n.º 11392/2016
Nomeação de dirigente

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara Municipal 
de Sines, torna público que, na sequência da entrada em vigor da Nova 
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, e no uso da competência 
que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 
12 de setembro, são, por meu despacho, e ao abrigo do n.º 2 do artigo 27.º 
do Estatuto do Dirigente em vigor,

Nomeados em regime de substituição os seguintes dirigentes:
1 — Licenciado em Gestão, Ricardo Alexandre Ramos Barbosa, 

para as funções de dirigente intermédio de 2.º grau, Chefe da Divisão 
de Administração e Finanças, DAF;

2 — Licenciado em Arquitetura, Miguel Inácio Félix Cruz Falcão, 
para as funções de dirigente intermédio de 2.º grau, Chefe da Divisão 
de Obras Municipais e Serviços Urbanos, DOMSU;

3 — Licenciado em Engenharia, Pedro Miguel Rosado Alves Martins, 
para as funções de dirigente intermédio de 2.º grau, Chefe da Divisão 
de Ordenamento do Território, DOT;

4 — Licenciada em Serviço Social, Maria Margarida Martins Gil 
Mestre, para as funções de dirigente intermédio de 2.º grau, Chefe da 
Divisão de Desenvolvimento Social, DDS;

5 — Licenciada em Relações Internacionais, Cármen Isabel Amador 
Francisco, como dirigente intermédio de 3.º grau, Coordenadora da 
Unidade de Atendimento e Gestão Documental, UAGD.

O presente despacho produz efeitos à data da entrada em vigor da 
Estrutura Orgânica Flexível do Município de Sines.

1 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Nuno José Gonçalves Mascarenhas.

309849589 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 11393/2016
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que as listas unitárias 
de ordenação final, referentes aos procedimentos concursais comuns 
para recrutamento de um Técnico Superior (Gestão de Recursos Hu-
manos), um Técnico Superior (Proteção Civil), um Técnico Superior 
(Direito), um Técnico Superior (História), dois Técnicos Superiores 
(Ciências Sociais) e três Técnicos Superiores (Turismo), homologa-
das por despachos do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, de 22 de 
agosto de 2016, se encontram afixadas no Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Sintra, sito na Rua Acácio Barreiros, 
n.º 1, 2.º andar, Portela de Sintra, em Sintra, bem como divulgadas na 
página eletrónica da Autarquia (www.cm -sintra.pt/Serviços/Recursos 
Humanos/Procedimentos Concursais).

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 1-
-PM/2013, de 29 de outubro.

25 de agosto de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria de Jesus Gomes.

309838467 

 MUNICÍPIO DE VALENÇA

Aviso n.º 11394/2016

Abertura de Procedimento Concursal Comum para Constituição 
de Relação Jurídica de Emprego, em Regime de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, para 
Preenchimento de um Posto de Trabalho da Carreira de Técnico 
Superior — Área Funcional Arqueologia.

1 — Nos termos 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 
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abril e no artigo 33.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de ju-
nho, torna -se público que, por despacho de 9 de agosto de 2016, da Ex.ma 
Vereadora com competências delegadas, em cumprimento do disposto 
na Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, se encontra aberto pelo prazo de
10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso 
na 2.ª série do Diário da República, procedimento concursal comum para 
preenchimento, na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, de um Técnico Superior — área funcional de 
Arqueologia previsto e não ocupado no mapa de pessoal do município.

2 — Ao presente procedimento concursal serão aplicadas as regras 
constantes nos seguintes diplomas: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
decreto regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril; Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro; Lei n.º 7 -A/2016, 
de 30 de março; e Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

3 — Prazo de validade: O presente procedimento concursal é válido 
para o recrutamento e preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para 
os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.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.

4 — Local de trabalho: O local de trabalho situa -se na área do Mu-
nicípio de Valença.

5 — Funções a desempenhar: As correspondentes à caracterização 
funcional da categoria de Técnico Superior, constantes do anexo a que 
se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

6 — Âmbito de recrutamento: O recrutamento iniciar -se -á de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado previamente estabelecida. De acordo com o princípio de 
eficiência e economia que deve nortear a atividade municipal, em caso 
de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por candidatos 
detentores de relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado, poderá proceder -se, excecionalmente, ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo resolutivo 
ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, 
conforme o disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 30.º da LTFP, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

7 — Requisitos de admissão a concurso:
7.1 — Os requisitos gerais de admissão, previstos no artigo 17.º da 

LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são os seguintes:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 

Constituição, lei especial ou convenção internacional;
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 perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Requisitos especiais:
Os candidatos deverão ser detentores de nível habilitacional de grau 

de complexidade funcional 3 (Licenciatura em História variante Ar-
queologia, ou grau académico superior, não havendo possibilidade 
de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 
profissional), nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho;

Estar inscrito no Portal do Arqueólogo.
7.3 — Requisitos preferências:
Experiência mínima comprovada de 3 anos de exercício de funções 

na área de Arqueologia.
7.4 — Não podem ser admitidos candidatos que cumulativamente, se 

encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em situação de requalificação, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos ao posto de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

8 — Métodos de seleção:
8.1 — Para os trabalhadores que, cumulativamente, sejam titulares 

da categoria e se encontrem ou, tratando -se de candidatos colocados 
em situação de requalificação, se tenham por último encontrado, a 
cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade referidas 
na categoria em análise, ao seu recrutamento aplicam -se os seguintes 
métodos de seleção:

8.1.1 — Avaliação curricular (AC) — A avaliação curricular visa 
analisar a qualificação dos candidatos, designadamente, a habilita-
ção académica ou profissional, experiência profissional, relevância da 
mesma e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação 
do desempenho obtida.

8.1.2 — Entrevista de avaliação de competências (EAC) — A entrevista 
de avaliação de competências visa obter, através de uma relação inter-
pessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício 
da função. O método deve permitir uma análise estruturada da experiência, 
qualificações e motivações profissionais, através de descrições comporta-
mentais ocorridas em situações reais e vividas pelo candidato.

8.2 — No caso de candidatos em situação de requalificação que 
por último exerceram funções diferentes das publicitadas, candidatos 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado a 
exercerem funções diferentes das publicitadas, candidatos com relação 
jurídica de emprego público a termo resolutivo ou sem relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida:

8.2.1 — Prova escrita de conhecimentos (PEC), com duração de 90 
minutos, de consulta, versando sobre a seguinte legislação e bibliografia:

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro;
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
CPA, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro;
Decreto -Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro — Aprova o Regula-

mento de Trabalhos Arqueológicos;
Decreto -Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro — Estabelece o procedi-

mento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como 
o regime das zonas de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda;

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro — Estabelece as bases da política 
e do regime de proteção e valorização do património cultural;

Decreto -Lei n.º 140/2009, de 15 de junho — Estabelece o regime 
jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre 
bens culturais classificados, ou em vias de classificação, de interesse 
nacional, de interesse público ou de interesse municipal;

Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto — Aprova a Lei Quadro dos Museus 
Portugueses;

Portaria 223/2012, de 24 de julho — Aprova a estrutura nuclear da 
Direção -Geral do Património Cultural;

Plano Diretor Municipal de Valença.

8.2.2 — Avaliação psicológica (AP) — A avaliação psicológica visa 
avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, caracterís-
ticas de personalidade e competências 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.

8.2.3 — Entrevista profissional de seleção (EPS) - A entrevista pro-
fissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a 
experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados du-
rante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e 
de relacionamento interpessoal.

9 — Os métodos de seleção têm caráter eliminatório, sendo excluídos 
do procedimento os candidatos que obtenham uma valoração inferior 
a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo, nesse caso, 
aplicado o método de seleção seguinte.

10 — Classificação final — a valoração final dos candidatos resultará 
da média aritmética ponderada das classificações obtidas em cada método 
de seleção, expressa na escala de 0 a 20 valores, com arredondamento 
às centésimas, determinada através da aplicação da seguinte fórmula:

10.1 — Para os candidatos previstos no n.º 8.1:
CF = (45 % × AC) + (55 % × EAC)

CF — classificação final do candidato;
AC — avaliação curricular;
EAC — entrevista de avaliação de competências.

10.2 — Para os candidatos previstos no n.º 8.2:
CF = (45 % × PEC) + (25 % × AP) + (30 % × EPS)

CF — classificação final do candidato;
PEC — prova escrita de conhecimentos;
AP — avaliação psicológica;
EPS — entrevista profissional de seleção.

11 — Composição do júri:
Presidente — Vítor Manuel Pires de Araújo, Chefe de Divisão;
Vogais efetivos: Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus, Chefe 

de Divisão, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e im-
pedimentos e Paula Cristina Moreira Ramalho, Técnico Superior do 
Município de V.N. de Cerveira;

Vogais suplentes: Marlene Sofia Gamboa Freitas Franco e Carlos 
Alberto Puga Carvalhido, ambos Técnicos Superiores.

12 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria 
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n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 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 utilizar, a grelha classificativa e o sistema 
de valoração final do método, desde que as solicitem.

13 — Forma e prazo para a apresentação das candidaturas:
13.1 — 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.

13.2 — Forma — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante 
apresentação de requerimento tipo, disponibilizado no sítio da Internet 
deste Município e na Subunidade de Recursos Humanos desta Câmara 
Municipal, onde deverá ser entregue pessoalmente, ou remetido por 
correio registado com aviso de receção, para o Município de Valença, 
Praça da República, 4930 — 702 Valença.

A não apresentação da candidatura nos termos definidos neste ponto 
implica a exclusão do candidato.

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
13.3 — A apresentação da candidatura deverá ser sempre acompa-

nhada, sob pena de exclusão, de fotocópia legível do certificado de 
habilitações; fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão e do 
número de identificação fiscal; do Curriculum vitae, datado e assinado, 
anexando os documentos comprovativos das formações e experiência 
profissional nele mencionado, sob pena das mesmas não contarem para 
a valoração; declaração do serviço onde exerce funções públicas, com 
a indicação da natureza do vínculo, da carreira, da categoria e respetiva 
descrição das funções desempenhadas e indicação da avaliação de de-
sempenho quantitativa, obtida nas últimas três avaliações, ou declaração 
de que o candidato não foi avaliado nesse período, para os candidatos 
que sejam detentores de relação jurídica de emprego público ou se 
encontrem colocados em situação de requalificação.

14 — Quotas de emprego: Nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os candidatos com de-
ficiência têm preferência em igualdade de classificação, devendo para 
tal declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o 
respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada 
a apresentação imediata do documento comprovativo.

15 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da Lei.

16 — Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o precei-
tuado nos artigos 30.º e 32.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, os 
candidatos excluídos e admitidos serão notificados por uma das formas 
previstas no n.º 3 do artigo 30.º, para a realização da audiência dos inte-
ressados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

17 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação 
para o dia, hora e local da realização dos métodos de seleção, nos termos 
previstos no artigo 32.º da portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alte-
rada e republicada pela portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, por uma 
das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º do mesmo diploma.

18 — 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 do Município de Valença e 
disponibilizada na sua página eletrónica.

19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e 
excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção é notificada 
aos candidatos para a realização da audiência prévia dos interessados, 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo. A lista unitária 
de ordenação final, após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário 
da República, afixada em local visível e público, das instalações do 
Município de Valença e disponibilizada na sua página eletrónica.

20 — Posicionamento remuneratório: o posicionamento remunera-
tório do trabalhador recrutado é objeto de negociação com a entidade 
empregadora pública, nos termos do artigo 38.º da LTFP, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 18.º da Lei
n.º 7 -A/2016, de 30 de março.

21 — Nos termos do disposto no n.º 1 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, o presente aviso será publicitado na bolsa de em-
prego público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, 
na página eletrónica do Município de Valença e por extrato, no prazo máximo 
de três dias úteis contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

22 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição “a Ad-
ministração 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 escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação”.

26 de agosto de 2016. — A Vereadora, Elisabete Maria L. A. Do-
mingues.

309851783 

 Aviso n.º 11395/2016

Abertura de Procedimento Concursal Comum para Constituição 
de Relação Jurídica de Emprego, em Regime de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, para 
Preenchimento de um Posto de Trabalho da Carreira de Técnico 
Superior  — Área Funcional Informática de Gestão.
1 — Nos termos 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 e no artigo 33.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que, por despacho de 9 de agosto de 
2016, da Ex.ma Vereadora com competências delegadas, em cumprimento 
do disposto na Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação 
do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, procedimento 
concursal comum para preenchimento, na modalidade de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado, de um Técnico 
Superior — área funcional de Informática de Gestão previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal do município.

2 — Ao presente procedimento concursal serão aplicadas as regras 
constantes nos seguintes diplomas: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
decreto regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril; Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro; Lei n.º 7 -A/2016, 
de 30 de março; e Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

3 — Prazo de validade: O presente procedimento concursal é válido 
para o recrutamento e preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para 
os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.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.

4 — Local de trabalho: O local de trabalho situa -se na área do Mu-
nicípio de Valença.

5 — Funções a desempenhar: As correspondentes à caracterização 
funcional da categoria de Técnico Superior, constantes do anexo a que 
se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho;

6 — Âmbito de recrutamento: O recrutamento iniciar -se -á de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado previamente estabelecida. De acordo com o princípio de 
eficiência e economia que deve nortear a atividade municipal, em caso 
de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por candidatos 
detentores de relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado, poderá proceder -se, excecionalmente, ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo resolutivo 
ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, 
conforme o disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 30.º da LTFP, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

7 — Requisitos de admissão a concurso:
7.1 — Os requisitos gerais de admissão, previstos no artigo 17.º da 

LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são os seguintes:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 

Constituição, lei especial ou convenção internacional;
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 perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Requisitos especiais:
Os candidatos deverão ser detentores de nível habilitacional de grau 

de complexidade funcional 3 (Licenciatura em Informática de Gestão, ou 
grau académico superior, não havendo possibilidade de substituição do 
nível habilitacional por formação ou experiência profissional), nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

7.3 — Não podem ser admitidos candidatos que cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em situação de requalificação, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos ao posto de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

8 — Métodos de seleção:
8.1 — Para os trabalhadores que, cumulativamente, sejam titulares 

da categoria e se encontrem ou, tratando -se de candidatos colocados 
em situação de requalificação, se tenham por último encontrado, a 
cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade referidas 
na categoria em análise, ao seu recrutamento aplicam -se os seguintes 
métodos de seleção:

8.1.1 — Avaliação curricular (AC) — A avaliação curricular visa 
analisar a qualificação dos candidatos, designadamente, a habilita-


