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22.2 — Os candidatos admitidos serão convocados, por uma das for-
mas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua atual redação, para a realização dos métodos de seleção, 
com indicação do local, data e horário em que os mesmos devam ter 
lugar, nos termos do artigo 32.º do mesmo diploma legal.

22.3 — A publicitação dos resultados obtidos em cada um dos métodos 
de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabetica-
mente, afixada em local visível e público das instalações do Municí-
pio de Montemor -o -Novo e disponibilizada na sua página eletrónica.

22.4 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados 
para a realização do método seguinte por uma das formas previstas no 
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
atual redação.

23 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será 
afixada em local visível e público das instalações do Município de 
Montemor -o -Novo e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo, 
ainda, publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com 
informação sobre a sua publicitação.

24 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, o presente aviso 
será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 
1.º dia útil seguinte à presente publicação, na página eletrónica do Mu-
nicípio de Montemor -o -Novo, por extrato, a partir da data da publicação 
no Diário da República, e em jornal de expansão nacional, também 
por extrato, no prazo máximo de três dias contados da mesma data.

25 — 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 e de opor-
tunidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

22 de outubro de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal, Hor-
tênsia dos Anjos Chegado Menino.

311810215 

 MUNICÍPIO DE MURÇA

Acordo n.º 43/2018
Mário Artur Correia Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Murça, 

torna público, nos termos do artigo 56.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que a Câmara Municipal estabeleceu o Acordo de 
Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da 
Escola Básica e Secundária de Murça, tendo sido assinado em 27 de 
setembro de 2016, aprovado na reunião de executivo de 7 de outubro de 
2016. Mais se torna público que o referido Acordo pode ser consultado 
no sítio da Câmara Municipal de Murça, www.cm -murca.pt.

8 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Mário Artur 
Correia Lopes.

Acordo de Colaboração para a Requalificação
e Modernização das Instalações

da Escola Básica e Secundária de Murça
O Estado, através do Ministério da Educação, neste ato representado 

por S. Ex. a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra 
Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão; e O Município de Murça, neste ato 
representado pelo Vice -Presidente da Câmara Municipal, Raúl António 
Ribeiro Luís, que outorga ao abrigo das competências delegadas por 
deliberação constante da ata n.º 19/2013, de 25 de outubro de 2013;

Celebram entre si o presente Acordo de Colaboração com base no 
disposto no artigo 17.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 384/87, de 24 de de-
zembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 157/90, de 17 de maio, e pelo 
Decreto -Lei n.º 319/2001, de 10 de dezembro, que estabelece o Regime 
de Celebração de Contratos -Programa, bem como das disposições con-
jugadas da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2016, de 17 de 
agosto, e do Despacho n.º 10805/2016, de 2 de setembro; e, para os 
efeitos previstos no artigo 12.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 159/2014, de 
27 de outubro, e no artigo 39.º, n.º 2, da Portaria n.º 60 -C/2015, de 2 
de março, alterada pela Portaria n.º 181 -A/2015, de 19 de junho, pela 
Portaria n.º 190 -A/2015, de 26 de junho, e pela Portaria n.º 148/2016, 
de 23 de maio, que aprovou o Regulamento Específico do Domínio do 
Capital Humano, nos seguintes termos:

Cláusula 1.ª
Objeto

O presente Acordo de Colaboração define as condições de transfe-
rência para o Município das atribuições a que se refere o artigo 39.º da 

Portaria n.º 60 -C/2015, de 2 de março, designadamente a elegibilidade, 
enquanto entidade beneficiária, para intervenções de requalificação e 
modernização das instalações da Escola Básica e Secundária de Murça, 
doravante designada Escola, a executar no âmbito do Programa Opera-
cional Regional NORTE 2020.

Cláusula 2.ª
Competências do Ministério da Educação

Ao Ministério da Educação compete:
a) Apoiar, através da Direção de Serviços da Região Norte da Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares, a solicitação da Câmara Munici-
pal de Murça, na definição do programa de intervenção de requalificação 
e modernização das instalações da Escola;

b) Dar parecer tempestivo sobre os projetos de arquitetura e de es-
pecialidades para a requalificação e modernização das instalações da 
Escola;

c) Apoiar os órgãos de gestão do Agrupamento de Escolas de Murça 
no desenvolvimento regular das atividades letivas;

d) Transferir para o Município de Murça o montante de € 112.500,00 
(cento e doze mil e quinhentos euros) para pagamento de metade do 
valor da contrapartida pública nacional da empreitada de ampliação e 
modernização da Escola, nos seguintes termos:

i) No ano económico de 2017, o montante de € 56.250,00 (cinquenta 
e seis mil, duzentos e cinquenta euros);

ii) No ano económico de 2018, o montante de € 56.250,00 (cinquenta 
e seis mil, duzentos e cinquenta euros).

e) Sem prejuízo do disposto no número anterior, transita para o ano 
económico subsequente o montante que eventualmente não seja trans-
ferido devido a atrasos na execução da empreitada.

Cláusula 3.ª
Competências da Câmara Municipal de Murça

À Câmara Municipal de Murça compete:
a) Assegurar a elaboração dos projetos de arquitetura e das especia-

lidades para a requalificação e modernização do edifício e dos arranjos 
exteriores incluídos no perímetro da Escola.

b) Solicitar tempestivamente os pareceres dos serviços do Ministério 
da Educação previstos no Aviso para Apresentação de Candidaturas 
respetivo;

c) Obter todos os pareceres legalmente exigíveis;
d) Assumir o encargo com comparticipação pública nacional da em-

preitada de requalificação e modernização das instalações da Escola, 
no montante que exceda o valor previsto na alínea d) da cláusula 2.º, 
resultante do valor de adjudicação, de eventuais custos adicionais e de 
revisão de preços;

e) Assegurar a posição de dono da obra, lançando os procedimentos 
de acordo com os projetos aprovados pelos Serviços do Ministério 
da Educação, adjudicar as obras nos termos previstos no Código dos 
Contratos Públicos, bem como garantir a fiscalização e a coordenação 
da empreitada;

f) Garantir o financiamento da empreitada e o pagamento ao adjudi-
catário, através de dotações orçamentais inscritas, aprovadas e visadas 
nos termos legais.

Cláusula 4.ª
Despesas com as obras de modernização da Escola

a) O custo da empreitada de modernização da Escola é estimado em 
€ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil euros).

b) O Ministério da Educação paga ao Município de Murça, por conta 
da boa execução da empreitada, o montante de € 112.500,00 (cento e 
doze mil e quinhentos euros), correspondente a 7,5 % do custo estimado 
da empreitada e a metade da contrapartida pública nacional, previsto 
na alínea d) da cláusula 2.ª, através da dotação orçamental do Plano de 
Investimentos do Ministério da Educação.

c) O Município de Murça suporta o montante remanescente da con-
trapartida pública nacional, estimado em € 112.500,00 (cento e doze 
mil e quinhentos euros), correspondente a 7,5 % do custo estimado da 
empreitada e a metade da contrapartida pública nacional, através das 
rubricas orçamentais respetivas.

d) Para efeitos do disposto na alínea b), o Município de Murça envia 
ao Ministério da Educação os autos de medição da empreitada, devida-
mente aprovados, dispondo este do prazo de 30 dias para proceder ao 
respetivo pagamento até ao limite do montante previsto para cada ano 
na alínea d) da cláusula 2.ª

e) Os restantes 85 %, no valor máximo de € 1.275.000,00 (um mi-
lhão, duzentos e setenta e cinco mil euros) são suportados por verbas 
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advindas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito 
do Programa Operacional Regional NORTE 2020.

Cláusula 5.ª
Acompanhamento, controlo e incumprimento 

na execução do Acordo
a) Com a assinatura deste Acordo é constituída uma comissão de 

acompanhamento composta por um representante do Ministério da 
Educação, designado pela Direção de Serviços da Região Norte da 
Direção -Geral dos Estabelecimentos Escolares, um representante da 
Câmara Municipal, por esta designado, e pelo Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Murça.

b) À comissão referida no número anterior cabe coordenar a execução 
da empreitada com o desenvolvimento regular das atividades letivas.

c) O presente Acordo pode ser revogado, a todo o tempo, por acordo 
entre as partes outorgantes.

d) Ambas as partes têm os deveres e direitos de consulta e informação 
recíprocos, bem como de pronúncia sobre o eventual incumprimento 
do Acordo.

e) O incumprimento por qualquer das partes outorgantes das obri-
gações constantes no presente Acordo confere, à parte não faltosa, o 
direito à resolução do mesmo.

f) Sem prejuízo do estipulado nos números anteriores, o incumpri-
mento pela Câmara Municipal de Murça das responsabilidades cons-
tantes da Clausula 3.ª determina a resolução do presente Acordo, não 
podendo esta exigir, seja a que título for, compensação ou indemnização 
a pagar pelo Ministério da Educação por encargos em que tenha incorrido 
para a sua execução.

Cláusula 6.ª
Prazo de vigência

O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura 
e vigora até à receção da empreitada.

O presente Acordo de Colaboração é celebrado em dois exemplares 
originais, ficando um na posse do Ministério da Educação e outro na 
posse da Câmara Municipal de Murça.

27 de setembro de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da 
Educação, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. — O Vice-
-Presidente da Câmara Municipal de Murça, Raul António Rabeiro 
Luís.

311810629 

 MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

Declaração de Retificação n.º 861/2018
O aviso n.º 14769/2018, respeitante ao procedimento concursal co-

mum para recrutamento de seis assistentes operacionais, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 15 de outubro 
de 2018, terá a seguinte retificação:

Onde se lê:
«9 — Métodos de seleção:
a) Prova de conhecimentos — destinada a avaliar se, e em que 

medida os candidatos dispõem das competências técnicas necessárias 
ao exercício da função.

A prova de conhecimentos será realizada em contexto prático, terá 
carater eliminatório e terá a duração de 30 minutos, visará avaliar 
a capacidade de aplicar os conhecimentos a situações concretas e 
à resolução de problemas de âmbito profissional. Especificamente 
visará avaliar:

Para a área de atividade de trolha: visará avaliar a aplicação de la-
drilhos, a execução de pinturas, a execução de rebocos e assentamento 
de bloco, para obras de interiores e exteriores;

Para a área de atividade de serralheiro: visará avaliar a construção 
e aplicação de estruturas metálicas ligeiras e a execução da ligação 
de elementos metálicos;

Para a área de atividade de calceteiros: visará avaliar a execução 
de calçada em estradas, caminhos e passeios com cubos, paralelos 
ou elementos pré -fabricados;

Para a área de atividade de pedreiros: visará avaliar a construção 
de obras de alvenaria de pedra, tijolo ou de outros materiais através 
da utilização de diversas argamassas que prepara, e de ferramentas 
apropriadas;

Nas provas de conhecimentos acima referidas serão considerados 
os seguintes parâmetros de avaliação:

1 — Perceção e compreensão da tarefa;
2 — Qualidade da realização;
3 — Celeridade na execução;
4 — Grau de conhecimentos técnicos demonstrados.

b) Entrevista Profissional de Seleção — visa avaliar de uma forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos com-
portamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o 
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, e será 
obtida através dos seguintes parâmetros: Realização e Orientação 
para Resultados; Orientação para o Serviço Público; Conhecimentos 
e Experiência; Organização e Método de Trabalho e Orientação para 
a Segurança.

Cada um dos métodos é eliminatório pela ordem enunciada e será 
excluído o candidato que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores 
num dos métodos, não lhe sendo aplicado 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 formula:

OF = PC (55 %) + EPS (45 %)

em que:
OF = Ordenação Final
PC = Prova de Conhecimentos
EPS = Entrevista Profissional de Seleção (método complementar)

Opção por métodos de seleção nos termos do n.º 2 do artigo 36.º 
da LTFP: exceto quando afastados, por escrito, pelos candidatos que, 
estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 
caracterizadoras do posto de trabalho em causa ou, tratando -se de 
candidatos colocados em situação de requalificação que, imediata-
mente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou 
atividade caracterizadoras dos postos de trabalho para cuja a ocupação 
o procedimento foi publicitado, os métodos de seleção a utilizar no 
seu recrutamento são os seguintes:

a) Avaliação curricular, integrando os seguintes elementos:
HAB — Habilitações académicas: onde se pondera a titularidade 

de grau académico ou nível de qualificação certificado pelas entidades 
competentes:

Habilitações académicas de grau exigido à candidatura — 15 va-
lores;

Habilitações académicas de grau superior exigido à candidatura — 
20 valores;

FP — Formação Profissional — o fator formação profissional (FP) 
tem a seguinte pontuação:

Sem formação — 10 valores;
Entre 1 hora e 10 horas — 12 valores;
Entre 11 horas e 30 horas — 14 valores;
Entre 31 horas e 50 horas — 16 valores;
Entre 51 horas e 100 horas — 18 valores;
Mais de 101 horas — 20 valores

Para efeitos do cálculo do fator formação profissional (FP) apenas 
relevam os cursos e ações de formação frequentadas adequadas às 
funções a exercer e desde que comprovadas através de cópia do 
respetivo certificado.

EP — Experiência Profissional — será ponderado da seguinte forma:
Menos de um ano no exercício da função — 8 valores;
Entre 1 e 2 anos no exercício da função — 10 valores;
Entre 2 e 3 anos no exercício da função — 14 valores;
Entre 3 e 4 anos no exercício da função — 16 valores;
Mais de 4 anos no exercício da função — 20 valores.

No caso de ultrapassar um período cai no imediatamente seguinte.
Para a análise da experiência profissional apenas será levado 

em conta o período de tempo em que os candidatos exerceram 
funções adequadas às tarefas a exercer e deverá ser devidamente 
comprovada.

Avaliação de Desempenho — AD, devidamente comprovada 
em que se pondera a avaliação relativa ao último período, não 
superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou executou 
a atribuição, competência ou atividade idêntica à do posto de 


