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relevância para os postos de trabalho a ocupar e que são os seguintes: 
habilitação académica ou nível de qualificação certificado pelas enti-
dades competentes, formação profissional, experiência profissional e 
avaliação do desempenho.

A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através 
da seguinte fórmula:

AC = HA (25 %) + FP (25 %) + EP (40 %) + AD (10 %)

sendo:
HA = habilitação académica — onde se pondera a titularidade de um 

grau académico até ao limite de 20 valores;
FP = formação profissional — considerando -se as áreas de formação e 

aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as compe-
tências necessárias ao exercício da função, até ao limite de 20 valores;

EP = experiência profissional: incidindo sobre a execução de ativida-
des inerentes aos postos de trabalho e grau de complexidade das mesmas 
até ao limite de 20 valores.

Só será contabilizado como tempo de experiência profissional (em anos 
completos) o correspondente ao desenvolvimento de funções inerentes à 
carreira a contratar, que se encontre devidamente comprovado;

AD = avaliação do desempenho: em que se pondera a avaliação rela-
tiva ao último período, não superior a três anos, em que o candidato 
ou candidata cumpriu, executou atribuição, competência ou atividade 
idênticas às dos postos de trabalho a ocupar, de acordo com a seguinte 
fórmula:

AD = (A + B + C) / 3

em que A, B e C correspondem, respetivamente às avaliações de desem-
penho dos três últimos anos de serviço.

Aos candidatos e candidatas que não possuem avaliação de desempe-
nho será atribuída a classificação de 12 valores, neste parâmetro.

19 — A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma obje-
tiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e 
o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

Requerimento de admissão, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de seleção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro.

20 — Métodos de seleção: Considerando o disposto nos n.os 1 e 2 do 
artigo 36.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei 
35/2014, de 20 de junho, conjugado com os n.os 1 e 2 do artigo 6.º da 
Portaria 83 -A/2009, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Por-
taria 145 -A/2011, de 6 de abril, o presente recrutamento ficará limitado, 
à utilização de um método de seleção.

Para cada EPS será elaborada uma ficha individual, contendo o resumo 
dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação obtida 
em cada uma delas devidamente fundamentada.

A avaliação é expressa de acordo com os níveis de Elevado, Bom, 
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetiva-
mente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

A classificação final resulta da média aritmética simples das classifica-
ções obtidas em cada um dos seguintes parâmetros conforme o disposto 
no artigo 13.º e n.º 6 e n.º 7 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro: experiência profissional, capacidade de comunicação e 
relacionamento interpessoal.

21 — A ordenação final dos candidatos que completem o processo, 
com aprovação em todos os métodos de seleção aplicados, resultará 
da média aritmética ponderada das classificações quantitativas dos 
métodos de seleção que será expressa na escala de 0 a 20 valores nos 
termos do n.º 1, do artigo 34.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro 
na sua atual redação, e determinada através da aplicação da seguinte 
fórmula:

OF = (AC × 40 %) + (EAC × 60 %)

Sendo:
OF = Ordenação Final
AC = Avaliação Curricular
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências

22 — Composição do Júri:
Presidente: António Godinho Mourão Costa, Técnico superior;
1.º Vogal efetivo: Vitor da Silva Mendes, Técnico Superior;

2.º Vogal efetivo: Andrea Cristina Lamarosa Fernandes, Técnica 
Superior;

1.º Vogal Suplente. João Miguel Caramujo Ramos Endrenço, Técnico 
Superior;

2.º Vogal Suplente: Ana Sofia Noronha de Oliveira dos Santos Caniços 
da Silva Mendes, Técnica Superior.

23 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respe-
tiva ponderação de cada um dos métodos a utilizar, a grelha classificativa 
e o sistema de valoração final do método são facultadas aos candidatos 
quando solicitadas nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro na sua atual redação.

24 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo excluído 
do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 
9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método 
seguinte, nos termos do disposto no n.º 13 do artigo 18.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

25 — Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os crité-
rios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

26 — Exclusão e notificação de candidatos:
26.1 — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 

previstas no n.º 3 artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
na sua atual redação, para a realização da audiência dos interessados nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo.

26.2 — 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.

26.3 — 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.

27 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será 
afixada em local visível e público das instalações do Município de Mora 
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.

28 — 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 Muni-
cípio de Mora 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.

29 — 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.

25 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara, Eng.º Luis Simão 
Duarte de Matos.
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 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 11891/2015
Nos termos e para efeitos 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 por meu despacho 
datado de 21 de agosto de 2015, autorizo a mobilidade intercategoria 
referente ao assistente técnico Domingos Manuel Granjo da Veiga, do 
mapa de pessoal do Município de Murça, a exercer funções inerentes à 
categoria de que é titular, na União de Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão a partir do dia 09 de setembro de 2015

30 de setembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Maria Garcia da Costa, Prof.
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Aviso n.º 11892/2015
Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Municipal 

da Murtosa, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto do 
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 


