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14.8 — A Entrevista de Avaliação de Competências visa obter, através 
duma relação interpessoal, informações sobre comportamentos profis-
sionais diretamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função.

Este método de seleção será realizado por técnico com formação 
adequada para o efeito, de acordo com o fixado no n.º 3 do artigo 12.º 
da referida Portaria.

As competências essenciais, que serão avaliadas em sede deste mé-
todo de seleção, constarão do Relatório do técnico a designar para a 
aplicação do método.

A Entrevista de Avaliação de Competências é avaliada segundo os 
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insufi-
ciente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 
20, 16, 12, 8, e 4.

14.9 — Entrevista profissional de seleção, nos termos do artigo 13.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, terá uma duração que não pode exceder 30 minu-
tos e a nota final será apurada depois de ponderar os seguintes fatores:

Responsabilidade na execução de tarefas (RET);
Capacidade de iniciativa (CI);
Interesse e motivação pessoal (IMP);
Conhecimento das tarefas inerentes ao posto de trabalho (CT);

A classificação de cada fator far -se -á da seguinte forma:
Elevado — 20 valores
Bom — 16 valores
Suficiente — 12 valores
Reduzido — 8 valores
Insuficiente — 4 valores

O resultado da Entrevista Profissional de Seleção (EPS) será obtido 
através da seguinte fórmula:

EPS = RET + CI + IMP + CT
4

15 — Sistema de Classificação Final — Cada um dos métodos utili-
zados é eliminatório pela ordem enunciada e será excluído o candidato 
que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos 
ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase seguinte, sendo de 
carácter eliminatório pela ordem enunciada.

15.1 — A valoração final dos candidatos expressa  -se numa escala de 
0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classifi-
cações quantitativas obtidas em cada método de seleção, sendo excluídos 
os candidatos que não comparecerem a qualquer um dos métodos ou 
que obtenham uma classificação inferior a 9,5 valores.

16 — Composição do júri:
16.1 — Técnico Superior Jurista:
Presidente do Júri — O Diretor de Departamento de Planeamento 

Serviços Sócio Culturais, Dr. José António Peixoto Lima;
Vogais efetivos — O Chefe de Divisão de Gestão Urbanística, Am-

biente e Recursos Naturais e a Técnica Superior Maria Amélia Gonçalves 
Pires de Sousa;

Vogais suplentes — As Técnicas Superiores, Helena Martinho Costa 
e Paula Maria Lima Oliveira.

16.2 — Técnico Superior área de Ciências da Comunicação:
Presidente do Júri — O Diretor de Departamento de Planeamento 

Serviços Sócio Culturais, Dr. José António Peixoto Lima;
Vogais efetivos — O Chefe de Divisão Arq.º Helder Ramos Pêra e 

Dr.ª Maria José Mota Santos;
Vogais suplentes — A Técnica Superior, Maria José Teixeira Mari-

nho e o Chefe de Divisão de Gestão Urbanística, Ambiente e Recursos 
Naturais, Idalécio Augusto Monteiro Almeida Carvalho.

17 — Lista unitária de ordenação final: a lista unitária de ordenação 
final, após homologação, é afixada em local visível e público das insta-
lações da Câmara Municipal, disponibilizada na sua página eletrónica, 
sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República 
com informação sobre a sua publicitação.

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

24 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Mon-
teiro Mota Silva.

308896242 

 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 10136/2015
Para efeitos do disposto no n.º 6 do 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 6 de abril, e no uso da competência que me foi subdelegada em ma-
téria de Recursos Humanos pelo Despacho n.º 1/DMRH/14, de 14 de 
março, publicado no Boletim Municipal, n.º 1048, de 20 de março de 
2014, informa -se os interessados de que a lista unitária de ordenação 
final respeitante ao procedimento concursal comum para ocupação de 
2 (dois) postos de trabalho da categoria de Técnico Superior (Engenharia 
Alimentar), da carreira geral de Técnico Superior, do mapa de pessoal 
do Município de Lisboa, aberto pelo Aviso n.º 12450/2013, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, 2.ª série, n.º 194, de 08.10.2013, 
que foi homologada por despacho de 27 de agosto de 2015, se encontra 
afixada no átrio do Edifício Central da Câmara Municipal de Lisboa, 
sito no Campo Grande, n.º 25, piso 0, e está disponível no site oficial 
da Câmara Municipal de Lisboa, em http://www.cm -lisboa.pt/municí-
pio/camara -municipal/recursos -humanos.

27 de agosto de 2015. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos, João Pedro Contreiras.

308912036 

 Aviso n.º 10137/2015
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 49.º do Estatuto Disciplinar 

dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 58/2008, de 9 de setembro, notifica -se a trabalhadora Ana Marisa Gil 
dos Santos, com a categoria de técnica superior, que se encontra pendente 
o Processo Disciplinar n.º 78/2014 PDI, contra si instaurado, dispondo 
do prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do presente aviso, 
para apresentar a respetiva defesa, podendo examinar o processo, por si 
ou por advogado constituído, no Departamento de Gestão de Recursos 
Humanos, Núcleo de Instrutores, Edifício Central do Município de 
Lisboa, sito no Campo Grande, n.º 27, 1749 -099 Lisboa, nos dias úteis, 
das 10h00 m às 12h00 m e das 14h30 m às 16h00 m.

28 de agosto de 2015. — A Instrutora, Inês Santos e Silva.
308911826 

 MUNICÍPIO DE MURÇA
Aviso n.º 10138/2015

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 des-
pacho datado de 22 de junho de 2015, foi autorizada a mobilidade 
interna intercategorias, de acordo com o n.º 3 do artigo 38.º da Lei 
n.º 82 -B/2014 de 31 de dezembro de 2014, ao seguinte trabalhador 
deste Município:

Mário Veloso Lopes, assistente operacional para desempenhar as 
funções de encarregado operacional, com a remuneração correspon-
dente à 1.ª posição, nível 8, no montante de 837,60 €, a partir de 01 de 
julho de 2015.

24 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Maria Garcia da Costa, Prof.

308898413 

 MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Edital n.º 830/2015

Projeto de Regulamento Municipal de Uso de Fogo
José Antunes Graça, Vice -presidente da Câmara Municipal do Conce-

lho de Pedrógão Grande torna público que, em cumprimento do disposto 
no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, se encontra 
em Consulta Pública, o projeto de Regulamento Municipal de Uso de 
Fogo, aprovado em Reunião de Câmara de 30/07/2015, com vista à reco-
lha de observações e sugestões. Nos termos do artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, convidam -se os interessados, devidamente 
identificados, a dirigir, por escrito, ao Presidente da Câmara Municipal, 
eventuais sugestões e ou reclamações, no prazo de 30 dias, a contar da 
publicação do Presente Edital no Diário da República. O referido projeto 


