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competências previamente estabelecido, contendo o resumo dos temas abor-
dados, os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles.

8 — Ponderação para a valoração dos métodos de seleção: A ponde-
ração para a valoração final da Prova de Conhecimentos e da Avaliação 
Curricular é de 45 %, para a Avaliação Psicológica e para a Entrevista de 
Avaliação de Competências é de 25 %, e para a Entrevista Profissional de 
Seleção é de 30 %, de acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 7.º 
da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

A valoração dos métodos de seleção referidos será convertida na es-
cala de 0 a 20 valores, de acordo com a especificidade de cada método, 
através da aplicação das seguintes fórmulas finais:

OF = (PC x 45 %) + (AP x 25 %) + (EPS x 30 %)
OF = (AC x 45 %) + (EAC x 25 %) + (EPS x 30 %)

em que:
OF = Ordenação Final
PC = Prova de Conhecimentos
AP = Avaliação Psicológica
AC = Avaliação Curricular
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

8.1 — Utilização faseada dos métodos de seleção: Estando em causa 
razões de celeridade, impõe -se a necessidade urgente de recrutamento, 
razão pela qual quando o número de candidatos seja de tal modo elevado, 
tornando -se impraticável a utilização de todos os métodos de seleção 
obrigatórios, declaro o presente procedimento urgente pelo que decor-
rerá através da utilização faseada dos métodos de seleção nos termos e 
ao abrigo do disposto no artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, nos seguintes termos:

a) Aplicação do primeiro método de seleção obrigatório a todos os 
candidatos admitidos;

b) Aplicação do segundo método de seleção obrigatório e do método 
seguinte apenas a uma parte dos candidatos aprovados no método de 
seleção anterior, sendo os mesmos convocados por tranches sucessi-
vas, por ordem decrescente de classificação, em função dos universos 
com a prioridade legal face à situação jurídico -funcional, até satisfação 
das necessidades tal como o previsto no artigo 8.º, n.º 1, 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;

c) Dispensa de aplicação do segundo método ou dos métodos seguintes 
aos restantes candidatos, que se consideram excluídos.

9 — Os métodos de seleção são aplicados pela ordem indicada sendo 
excluídos os candidatos que obtenham em cada um dos métodos uma 
valoração inferior a 9,5 valores e, bem assim, aqueles que não compare-
cerem a qualquer método de seleção para o qual tenham sido convoca-
dos, bem como aqueles que tenham sido dispensados da aplicação dos 
métodos de seleção na situação de utilização faseada dos mesmos.

Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplicação dos 
métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final, incluindo 
a respetiva fórmula classificativa, constam de ata da reunião do Júri do con-
curso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

Em caso de igualdade de classificação, entre candidatos, os crité-
rios de preferência a adotar são os previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

Nos termos da alínea t), do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 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.

A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada nas 
instalações da Câmara Municipal de Setúbal e disponibilizada na sua 
página eletrónica.

10 — Quota de emprego: De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, é garantida a reserva de um 
lugar para os candidatos portadores de deficiência com grau de incapa-
cidade igual ou superior a 60 %. Para tal, os candidatos portadores de 
deficiência devem declarar, no requerimento de candidatura, o respetivo 
grau de incapacidade e o tipo de deficiência, juntando para o efeito o 
correspondente atestado multiuso.

11 — Constituição do júri:
Presidente: Sérgio António Gaspar, Chefe da Divisão de Espaços 

Verdes do Departamento Municipal de Ambiente e Atividades Eco-
nómicas;

Vogais efetivos: António Manuel Gomes Pinto, Diretor do Departa-
mento Municipal de Recursos Humanos, que substituirá o Presidente 
do Júri nas suas faltas e impedimentos;

Ana Sofia Pelixo Carlos, Técnico Superior (Agronomia);

Vogais suplentes: Elisabete Cunha Mesquita, Técnica Superior (En-
genharia Agronómica);

Pedro Carlos de Vasconcelos Romão, Técnico Superior (Recursos 
Humanos).

12 — Publicitação: o presente procedimento será publicitado na 2.ª série 
do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público, na página Ele-
trónica do Município de Setúbal e em Jornal de Expansão Nacional por 
extrato (artigo 19.º, n.º 1, da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro).

13 — 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.

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

5 de fevereiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312070403 

 Edital n.º 320/2019
Manuel Joaquim Pisco Lopes, vice -presidente da Câmara Municipal 

do concelho de Setúbal:
Torna público que nos termos e de acordo com o previsto no n.º 3 

e 6, do Artigo 3.º, e no Artigo 6.º, do Decreto -Lei n.º 200/2006, de 
25 de outubro, na sua atual redação, aplicável à administração local, 
por força do n.º 2, do Artigo 1.º, do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, na sua atual redação, conjugado com o Artigo 5.º, do Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Assembleia Municipal de Setúbal 
aprovou na sua sessão extraordinária realizada em 30 de janeiro de 2019, 
sob proposta da Câmara Municipal aprovada na sua reunião realizada em 
23 de janeiro de 2019, uma alteração ao Regulamento da Organização 
dos Serviços Municipais, na definição do número máximo de Unidades 
Orgânicas Flexíveis, e de Equipas Multidisciplinares de Projeto, bem 
como do seu Estatuto Remuneratório.

Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente Edital que será 
publicitado no Diário da República e outros de igual teor, os quais vão 
ser afixados nos locais públicos do costume.

1 de fevereiro de 2019. — O Vice -Presidente da Câmara, Manuel 
Joaquim Pisco Lopes.

312048891 

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 3568/2019
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 29.º, da alínea d) do n.º 3 

do artigo 30.º e alínea d) do n.º 1 do 31.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, notificam -se os candidatos ao procedimento concursal comum 
de seleção e recrutamento de 15 assistentes operacionais, na modalidade 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a 
que se refere o aviso de abertura n.º 580/2019, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 5, em 08.01.2019, que poderão exercer o direito 
de audiência dos interessados, durante o prazo de 10 dias úteis, a contar 
da data da publicação do presente aviso.

A lista dos candidatos admitidos, com indicação dos métodos de sele-
ção a que vão ser sujeitos, e dos excluídos, encontra -se afixada no átrio 
dos Paços do Concelho e publicada na página eletrónica do Município 
(www.cm -valongo.pt)

Para efeitos do exercício da audiência dos interessados deve ser 
utilizado o modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro 
de Estado e das Finanças — Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, 
publicado no Diário da República, n.º 2 Série, n.º 89, de 8 de maio, 
também disponível em www.cm -valongo.pt.

7 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Pereira Ribeiro.

312051255 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
E OLIVAL BASTO

Aviso n.º 3569/2019
1 — Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
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de 20 de junho, e nos termos do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, foi aprovada a abertura dos procedimentos concursais 
comuns para ocupação de 5 (cinco) postos de trabalho, previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal de 2019, para a constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, conforme deliberação tomada na 
2.ª reunião ordinária da Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, realizada em 22/01/2019. Torna -se 
público que se encontram abertos os seguintes procedimentos concursais 
comuns, para ocupação de postos de trabalho da categoria de Assistente 
Operacional, da carreira de Assistente Operacional:

Referência 1 — 2 postos de trabalho na área funcional das Zonas 
Verdes, grau de complexidade 1;

Referência 2 — 2 postos de trabalho na área funcional da Limpeza 
Urbana, grau de complexidade 1;

Referência 3 — 1 posto de trabalho na área funcional das Obras, grau 
de complexidade 1.

2 — O presente procedimento rege -se pelo disposto nos seguintes 
diplomas: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela 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 
e Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, nas suas redações atuais.

3 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e no artigo 54.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, declara -se que não estão cons-
tituídas reservas de recrutamento no próprio organismo, nem junto da 
ECCRC. Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014 
de 26 de fevereiro, e artigo 24.º da Lei n.º 80/2013 de 28 de novembro, 
de acordo com o despacho do Secretário de Estado da Administração 
Local em 2014/07/17, as autarquias não estão sujeitas à obrigação de 
consulta prévia à Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores (INA) 
prevista naquela Portaria.

4 — Caracterização dos postos de trabalho, conforme o mapa de 
pessoal:

Referência 1 — Cultiva flores, árvores, arbustos ou outras plantas 
e semeia relvados em parques ou jardins públicos, sendo o respon-
sável por todas as operações inerentes ao normal desenvolvimento 
das culturas e à sua manutenção e conservação, tais como preparação 
prévia do terreno, limpeza, rega, tutoragem, aplicação dos tratamentos 
fitossanitários mais adequados e proteção contra eventuais condições 
atmosféricas adversas.

Referência 2 — Procede à remoção de lixos e equiparados; Varredura 
e limpeza de ruas; Limpeza de sarjetas; Lavagem das vias públicas; 
Limpeza de chafariz; Remoção de lixeiras; Extirpação de ervas.

Referência 3 — Entre outras atividades, executa tarefas de apoio na 
montagem e construção de estruturas, abrindo para o efeito caboucos e 
fazendo a remoção de quaisquer materiais sobrantes; Executa trabalhos 
de apoio a trabalhos de construção; Assegura o transporte de materiais 
em obra, quer de forma manual quer mecânica; Assegura a limpeza 
regular e final do espaço abrangido pelos trabalhos; Conduz viaturas 
sempre que tal se mostre necessário, desde que esteja habilitado com a 
licença legal para o efeito.

5 — Local de Trabalho: O local de trabalho situa -se na área da União 
das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, sem prejuízo 
das deslocações inerentes à função.

6 — Posição remuneratória: de acordo com o artigo 38.º da LTFP e 
artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro. A posição remunera-
tória de referência é a 3.ª posição da categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional — Nível 3 da tabela remune-
ratória única, a que corresponde, nos termos da Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro, e do Decreto -Lei n.º 117/2018, de 27 de dezembro, 
o montante pecuniário de 600,00€ (seiscentos euros).

7 — Horário de Trabalho: A modalidade de horário de trabalho será 
definida em função da natureza das atividades a desenvolver.

8 — Requisitos de Admissão:
8.1 — Os requisitos gerais de admissão, definidos no artigo 17.º da 

LFTP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, Convenção Internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

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

das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho 
por candidatos detentores de vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecido, atendendo aos princípios cons-
titucionais da economia, eficácia e eficiência da gestão da administração 
pública, está autorizado, por deliberação da Junta de Freguesia, em 
22  de janeiro de 2019, o recrutamento de trabalhadores com vínculo 
de emprego público a termo resolutivo ou sem vínculo.

8.3 — 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, idênticos aos postos de trabalho cuja ocupação se 
publicita o procedimento.

8.4 — Nível habilitacional exigido: o correspondente à escolaridade 
obrigatória legalmente exigida, não havendo possibilidade de substitui-
ção do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

9 — Forma, local e prazo para apresentação de candidaturas:
9.1 — Forma e local: As candidaturas deverão ser formalizadas, sob 

pena de exclusão, em modelo de formulário obrigatório, disponível 
na Sede da Junta de Freguesia e na página eletrónica desta autarquia e 
entregue pessoalmente no mesmo local, ou remetidos por correio, regis-
tado com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado para 
apresentação das candidaturas, para União das freguesias de Póvoa de 
Santo Adrião e Olival Basto, Rua Alves Redol, n.º 17, 2620 -127 Póvoa 
de Santo Adrião, com indicação do procedimento concursal, não sendo 
possível efetuar candidaturas via correio eletrónico.

Documentos que devem acompanhar obrigatoriamente o formulário 
de candidatura:

a) Fotocopia do certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum Vitae (CV) detalhado, devidamente assinado pelo 

requerente, mencionando nomeadamente a formação académica, a ex-
periência profissional anterior relevante para o exercício das funções 
a que concorre e as ações de formação e aperfeiçoamento profissional 
com indicação da sua duração, devendo ser apresentados cópias dos 
documentos comprovativos dos elementos constantes do CV, sob pena 
de não serem considerados na avaliação curricular.

c) Declaração emitida pelo serviço de origem, da qual constem: a 
natureza do vínculo, carreira e categoria, atividade desenvolvida, posi-
ção remuneratória que detém e avaliação de desempenho dos últimos 
3 anos.

O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos elementos 
relevantes constantes do formulário de candidatura e a não apresentação 
dos documentos exigidos, determina a exclusão do procedimento con-
cursal, quando a sua falta impossibilite a admissão ou a avaliação.

9.2 — Prazo: 10 dias a contar da data de publicação do presente 
aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º, da Portaria 
83 -A/2009.

10 — Métodos de Seleção:
10.1 — Serão aplicados os métodos de seleção obrigatórios e um 

método de seleção facultativo:
a) Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de Avaliação de Compe-

tências (EAC), aos candidatos que reúnam as condições referidas no 
n.º 2 do artigo 36.º da LTFP.

b) Aos restantes candidatos e aos referidos na alínea anterior e que 
tenham exercido por escrito a opção de escolha dos métodos obrigató-
rios, será aplicado o método de seleção Prova de Conhecimento (PC) e 
Avaliação Psicológica (AP).

c) Aos candidatos aprovados nos métodos de seleção obrigatórios 
indicados nas alíneas a) e b), será aplicado o método facultativo Entre-
vista Pessoal de Seleção (EPS).

10.2 — A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida.

10.3 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) terá a 
duração máxima de 90 minutos e visa obter, através de uma relação 
interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais direta-
mente relacionados com as competências consideradas essenciais para 
o exercício da função.

10.4 — A Prova de Conhecimentos (PC) assumirá a forma prática, é 
individual, terá a duração máxima de 30 minutos e visa avaliar os co-
nhecimentos académicos e ou profissionais e as competências técnicas 
dos candidatos necessários ao exercício de determinada função.

10.5 — A Avaliação Psicológica (AP) visa avaliar, através de técnicas 
de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e com-
petências 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.
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10.6 — A Entrevista Profissional de Seleção terá a duração aproxi-
mada de 20 minutos e visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a 
experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante 
a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomea-
damente os relacionados com a motivação e interesses profissionais, a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

10.7 — A valoração dos métodos de seleção obedece ao disposto no 
artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, e será conver-
tida numa escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às 
centésimas, de acordo com a especificidade de cada método.

Nas condições previstas na alínea a) do ponto 10.1, a valoração final 
é calculada através da média ponderada, sendo:

Avaliação Curricular — 30 %;
Entrevista de Avaliação de Competências — 40 %;
Entrevista Profissional de Seleção — 30 %.

Nas condições previstas na alínea b) do ponto 10.1, a valoração final 
é calculada através da média ponderada, sendo:

Prova de Conhecimentos — 40 %;
Avaliação Psicológica — 30 %;
Entrevista Profissional de Seleção — 30 %.

11 — São excluídos do procedimento concursal os candidatos que 
tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos 
de seleção, não lhes sendo aplicado o método de seleção seguinte ou que 
obtenham nota de classificação final inferior a 9,5 valores.

12 — Composição e identificação do júri do procedimento e do pe-
ríodo experimental:

Presidente: Rogério Valente Breia, Presidente da Junta de Freguesia;
1.º Vogal: Natália Rosa da Silva Barata Lopes, Coordenadora Téc-

nica;
2.º Vogal: Carlos Manuel de Azevedo dos Reis, Encarregado Ope-

racional;
Vogais Suplentes: Ana Catarina Oliveira Monteiro Inácio e Luís 

Filipe da Silva de Sá, respetivamente Secretária e Vogal da Junta de 
Freguesia.

12.1 — Na ausência do Presidente do júri, caberá ao 1.º Vogal efetivo 
assegurar as funções.

13 — Os candidatos têm acesso às atas do júri nos termos da alínea t), 
do n.º 3 do art.19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, desde que o solicitem.

14 — As listas de candidatos e lista unitária de ordenação final dos 
candidatos serão publicitadas através de afixação na Sede da Junta de 
Freguesia e disponibilizadas na página eletrónica, sendo os mesmos 
notificados para a realização de audiência prévia pela forma prevista 
no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

15 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publi-
cada na 2.ª série do Diário da República, afixada na Sede da Junta de 
Freguesia, disponibilizada na página eletrónica e os candidatos serão 
notificados.

5 de fevereiro de 2019. — O Presidente da União das Freguesias, 
Rogério Valente Breia.

312043828 

PARTE J1

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso n.º 3570/2019

Abertura de vários procedimentos concursais para provimento
de cargos de direção

Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-
neiro, adaptada à Administração Local por força do artigo 1.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna -se público que, por deliberação do 
Conselho de Administração destes SMAS, na reunião de 15 de janeiro 
de 2019, foram autorizadas as aberturas de procedimentos concursais 
tendentes ao provimento, em regime de comissão de serviço, de vários 
cargos de direção, do grupo de pessoal dirigente do mapa de pessoal 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, das 
seguintes Unidades Orgânicas:

Ref.ª 1/2019 — Chefe de Divisão de Auditoria, Sistema de Gestão 
Integrado e Comunicação, cargo de direção intermédio de 2.º grau;

Ref.ª 2/2019 — Chefe de Divisão de Apoio Jurídico, cargo de direção 
intermédio de 2.º grau;

Ref.ª 3/2019 — Chefe de Divisão de Planeamento e Controlo de 
Resíduos, cargo de direção intermédia de 2.ºgrau;

Ref.ª 4/2019 — Chefe de Divisão de Fiscalização, cargo de direção 
intermédia de 2.º grau;

Ref.ª 5/2019 — Chefe de Divisão de Projetos, cargo de direção in-
termédia de 2.º grau.

Nos exatos termos e condições melhor definidas em aviso a publicar 
na Bolsa de Emprego Público, a partir do 2.º dia útil após a publicação 
deste aviso.

O prazo de apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis, contados 
a partir da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP).

13 de fevereiro de 2019. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Maria Piedade Mendes.

312067667 


