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4 — O disposto no n.º 2 não prejudica a possibilidade de aceitação
pelo Município do faseamento com valores diferentes.

à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foram, por
meus despachos n.º 71/2017 de 20/11, n.º 5/2018 de 08/01 e n.º 09/2018
de 15/01, respetivamente designados, para ocupar cargos de direção
intermédia em regime de substituição, as chefias a seguir identificadas:

PARTE IV

Vítor Manuel Martins Carvalheira, com efeitos a 20 de novembro de
2017, para exercer o cargo de direção intermédia 2.º grau enquanto Chefe
da Divisão de Administração do Território, Atividades Económicas e
Comunicação (DATAEC);
Patrícia Isabel Martins da Silva Caetano, com efeitos a 08 de janeiro
de 2018, para exercer o cargo de direção intermédia de 2.º grau enquanto
Chefe da Divisão de Intervenção Social (DIS);
Cristina Maria Gameiro Caldas, com efeitos a 13 de janeiro de 2018,
para exercer o cargo de direção intermédia de 2.º grau enquanto Chefe
da Divisão de Ambiente, Obras Municipais e Logística (DAOML).

Disposições complementares,
transitórias e finais
Artigo 55.º
Sanções
1 — Fica impedido de aceder a uma habitação no regime de arrendamento apoiado, por um período de dois anos:
a) O candidato ou arrendatário que, para efeito, respetivamente, de
atribuição ou manutenção de uma habitação em regime de arrendamento
apoiado, utilize meios fraudulentos, proceda à prestação culposa de
declarações falsas ou à omissão dolosa de informação relevante;
b) O arrendatário ou o elemento do agregado familiar do arrendatário
que ceda a habitação a terceiros a qualquer título, total ou parcialmente,
de forma gratuita ou onerosa;
O disposto nos números anteriores não prejudica os direitos que, em
função da situação, o Município detenha, nem o procedimento criminal
que seja aplicável ao caso nos termos legais

As referidas designações têm a duração de 90 dias a contar da respetiva
data da produção de efeitos, salvo se estiver em curso procedimento
tendente à designação de novo titular.

Artigo 56.º

Aviso n.º 7189/2018

Aplicações no tempo
1 — O disposto no presente Regulamento aplica-se aos contratos a
celebrar após a data da entrada em vigor da Lei.
2 — O disposto no presente regulamento aplica-se, ainda, com as
alterações e especificidades constantes dos números seguintes:
a) Aos contratos existentes à data da sua entrada em vigor ao abrigo
de regimes de arrendamento de fim social, nomeadamente de renda
apoiada e de renda social;
b) À ocupação de fogos a título precário ao abrigo do Decreto
n.º 35106, de 6 de novembro de 1945, sujeitos ao regime transitório da
Lei n.º 21/2009, de 20 de maio, que subsistam na entrada em vigor da Lei.
3 — As definições da Lei prevalecem sobre as que estejam previstas
noutros regimes legais, na parte em que estes apliquem ou remetam para
a aplicação dos regimes referidos no número anterior.
4 — No caso de contratos a que se tenha aplicado o regime constante
do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio, e esteja a decorrer faseamento
de renda:
a) A presente lei aplica-se imediatamente sempre que dela decorra um
valor de renda inferior ao do faseamento de renda em curso;
b) Há lugar ao recálculo do faseamento, quando a aplicação da presente lei conduza a um valor de renda inferior ao previsto para o termo
do faseamento em curso;
c) Qualquer aumento de renda decorrente da presente lei só pode
ocorrer no termo do referido faseamento.
Artigo 57.º
Interpretação e integração de lacunas
As dúvidas que surgirem na aplicação do presente regulamento, ou
eventuais omissões serão resolvidas e preenchidas as suas lacunas,
mediante deliberação do município de Alcácer do Sal.
Artigo 58.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês
seguinte ao da sua publicação.
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MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
Aviso (extrato) n.º 7188/2018
Designações em comissão de serviço, no regime
de substituição — Cargos de dirigentes intermédios
No cumprimento do disposto no n.º 1, artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, na atual redação do estatuto do
pessoal dirigente, previsto pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada

16 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Pinto.
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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM

Abertura de procedimento concursal comum de recrutamento para
o preenchimento de um posto de trabalho em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo determinado (termo
resolutivo certo).
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 artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que, mediante proposta aprovada pelo órgão executivo, em
reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 2018, e em conformidade
com o despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, datado de 19 de
abril de 2018, se encontra aberto procedimento concursal comum para
constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado
(termo resolutivo certo), para preenchimento de um posto de trabalho,
previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município aprovado
para o ano de 2018, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República, para um Técnico Superior
(Fisioterapia).
2 — O contrato a termo resolutivo certo, para efeitos do artigo 57.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, será celebrado nos termos da alínea h),
do n.º 1 do referido artigo, para fazer face ao aumento excecional e temporário da atividade do órgão ou serviço e terá a duração de 12 meses,
podendo eventualmente vir a ser renovado nos termos da Lei.
3 — Na sequência do acordo celebrado entre o Governo e a Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em 8 de julho de 2014,
as autarquias locais não estão sujeitas à obrigação de consulta prévia
à Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores (INA), nos termos
do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e regulamentado
pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, pelo que esta Autarquia
não efetuou a referida consulta.
Não existe no órgão reserva de recrutamento constituída que permita
satisfazer as características do posto de trabalho a ocupar e que relativamente à consulta efetuada à Entidade Centralizada para a Constituição de
Reservas de Recrutamento (ECCRC), nos termos do artigo 4.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 verifica-se, segundo informação prestada
pelo INA, que “não tendo, ainda, decorrido qualquer procedimento
concursal para constituição de reservas de recrutamento, declara-se a
inexistência, em reserva de recrutamento, de quaisquer candidatos com
o perfil adequado”.
4 — Legislação aplicável: Orçamento de Estado para 2018 aprovado
pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, 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; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de
31 de julho; Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro e Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro;
5 — Prazo de validade: o presente procedimento concursal é válido
para o posto de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos 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.
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6 — Local de Trabalho: Município de Alcoutim (Gabinete de Ação
Social, Saúde e Educação).
7 — Identificação e caracterização do posto de trabalho a ocupar: — A
caracterização do posto de trabalho que consiste no desempenho das
funções, previstas no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, alterada pela Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto, ao qual
corresponde o grau de complexidade funcional 3 da categoria de técnico
superior, competindo-lhe também a análise e avaliação do movimento e
da postura, baseadas na estrutura e função do corpo, utilizando modalidades educativas e terapêuticas específicas, com base, essencialmente,
no movimento, nas terapias manipulativas e em meios físicos e naturais, com a finalidade de promoção da saúde e prevenção da doença,
da deficiência, de incapacidade e da inadaptação e de tratar, habilitar
ou reabilitar indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de
desenvolvimento ou outras, incluindo a dor, com o objetivo de os ajudar
a atingir a máxima funcionalidade e qualidade de vida, podendo vir ainda
a ser atribuídas ao trabalhador outras funções que lhe sejam afins ou
ligadas, para as quais o trabalhador detenha qualificação profissional
adequada e que não impliquem desvalorização profissional, nos termos
do n.º 1, do artigo 81.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
8 — Remuneração: O posicionamento remuneratório do trabalhador
recrutado, numa das posições remuneratórias da categoria, será objeto
de negociação com a entidade empregadora pública, de acordo com
as regras constantes no artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
conjugado com o artigo 42.º, da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro, em
vigor por força do n.º 1, do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de
dezembro, que aprovou o OE para 2018, sendo que a posição remuneratória de referência é a 2.ª, nível 15, da carreira de Técnico Superior, a
que corresponde o valor de 1201,48€, da Tabela Salarial Única.
9 — Requisitos de admissão: Os previstos no artigo 17.º do anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 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 perfil psíquico indispensáveis ao exercício de
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
9.1 — O recrutamento inicia-se sempre de entre trabalhadores com
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 30.º do anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP);
9.2 — Tendo em conta os princípios de racionalização, eficiência
e a economia de custos que devem presidir a atividade municipal, no
caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho, conforme
deliberação do órgão executivo tomada em reunião de 14 de fevereiro
de 2018, mediante proposta do Sr. Presidente da Câmara, foi autorizado o
recrutamento de trabalhadores com vínculo de emprego público a termo
ou sem vínculo de emprego público previamente estabelecida, conforme
o disposto no n.º 4 do artigo 30.º, e alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º do
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP).
9.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados em carreira, sejam titulares de categoria e, não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para
cuja ocupação se publicita este procedimento.
10 — De acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro
poderão ser opositores ao procedimento concursal pessoas com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, os quais
em caso de igualdade de classificação têm preferência, a qual prevalece
sobre qualquer outra preferência legal.
11 — Habilitações literárias exigidas: — Os candidatos deverão ser
detentores do nível habilitacional correspondente ao grau de complexidade 3, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º, conjugado com o
n.º 1 do artigo 34.º da LGTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho — Licenciatura em Fisioterapia, não existe a possibilidade de substituição das habilitações exigidas, por formação ou experiência profissional.
12 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser
formalizadas num prazo de 10 dias úteis, a contar do dia útil seguinte
ao 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, através do
preenchimento obrigatório do formulário de candidatura disponível
no Serviço de Gestão de Recursos Humanos e no site oficial do Município (www.cm-alcoutim.pt), podendo serem entregues pessoalmente
no Serviço de Gestão de Recursos Humanos, ou remetidas através
de correio registado com aviso de receção, para a Câmara Municipal
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(Serviço de Gestão de Recursos Humanos), Rua do Município, n.º 12,
8970-052 Alcoutim, expedidas até ao termo do prazo fixado para a
apresentação das candidaturas, identificando o procedimento concursal,
através do número do aviso do Diário da República ou número do código
de oferta na Bolsa de Emprego Público.
12.1 — A apresentação da candidatura, deverá ser acompanhada, sob
pena de exclusão, dos seguintes documentos:
a) Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações
literárias;
b) Currículo profissional devidamente documentado e assinado do
qual conste a identificação pessoal, habilitações literárias, experiência
profissional e quaisquer circunstâncias que possam influir na apreciação
do seu mérito ou constituir motivo de preferência legal, as quais, todavia,
só serão tidas em consideração pelo júri do procedimento concursal se
devidamente comprovadas, nomeadamente através de fotocópia dos
documentos comprovativos da frequência de ações de formação e da
experiência profissional;
c) Sendo candidato já vinculado, deverá apresentar ainda: Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devidamente
atualizada, da qual conste a modalidade da relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado de que é titular, a categoria, a posição
remuneratória correspondente à posição que aufere nessa data, o tempo
de execução das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o
grau de complexidade das mesmas; Declaração de conteúdo funcional
emitida pelo serviço a que o candidato se encontre afeto, devidamente
atualizada, da qual conste a atividade que se encontra a exercer, em
conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado e as
últimas 3 menções de avaliação de desempenho,
d) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão (condicionada a autorização do titular do documento).
12.2 — Na falta de apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos referidos nas alíneas a),b),c) e d) do n.º 9 do presente aviso,
os candidatos devem declarar no requerimento, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram,
relativamente a cada um dos requisitos, bem como aos demais factos
constantes na candidatura.
12.3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001
de 03 de março, e para efeitos de admissão a concurso, os candidatos
com deficiência devem declarar, no requerimento de admissão, sob
compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar nos processos de seleção.
12.4 — Os candidatos que exerçam funções no Município de Alcoutim, ficam dispensados de apresentar os documentos exigidos, desde
que se encontrem arquivados no seu processo individual, devendo para
tanto declará-lo no requerimento.
12.5 — Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio eletrónico.
12.6 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
12.7 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
13 — Métodos de seleção — Nos termos do disposto nos n.os 6 do
artigo 36.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com a
alínea a), do n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 83-A/2009, com a redação
dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, será aplicado o método
de seleção obrigatório: Avaliação curricular; bem como aplicado o método de seleção facultativo: Entrevista profissional de seleção.
13.1 — A Avaliação Curricular (AC): Visa avaliar a qualificação dos
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional,
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho
obtida.
13.2 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS): Visa avaliar,
de forma objetiva 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 relacionamento interpessoal.
13.3 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração
inferior a 9,5 valores, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 18.º da Portaria
n.º 83-A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril.
13.4 — A classificação e ordenação final dos candidatos que completem o procedimento, resultarão da média aritmética ponderada das
classificações quantitativas dos métodos de seleção, a qual será expressa
numa escala de 0 a 20 valores, e efetuada com as seguintes fórmulas:
CF = AC (55 %) + EPS (45 %)
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Em que:
CF = Classificação final
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista profissional de seleção
14 — Em situação de igualdade de valoração, entre candidatos, os
critérios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.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.
15 — A publicação dos resultados obtidos em cada método de seleção
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de
Alcoutim e disponibilizada no site oficial do Município. Os candidatos
aprovados em cada método são convocados para realização do método
seguinte através de uma das formas previstas no n.º 3, do artigo 30.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.
16 — 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, as atas do júri
onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de
cada um dos métodos de seleção a utilizar e o sistema de valoração
final, são facultadas aos candidatos sempre que solicitados, por escrito,
ao Presidente do Júri do respetivo procedimento concursal.
17 — Após homologação, a lista unitária da ordenação final dos
candidatos, será publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada
em local visível e público das instalações do Município de Alcoutim e
disponibilizada no site oficial do Município.
18 — Composição do júri do concurso — O júri deste procedimento
foi designado por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 19 de abril
de 2018, e tem a seguinte composição:
Presidente — Josélia Teixeira Vicente Rodrigues Palma, Técnica
Superior;
1.º Vogal Efetivo — Sofia Isabel Jesuíno Matilde, Técnica Superior;
2.º Vogal Efetivo — Maria Alexandra Marques Cavaco, Chefe do
Gabinete de Apoio à Presidência;
1.º Vogal Suplente — Graça Maria Gonçalves da Palma Bárbara,
Técnica Superior;
2.º Vogal Suplente — Susana Margarida Colaço Sacramento, Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação;
O Presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelos 1.os vogal efetivo.
19 — 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 no Diário da República,
no site oficial do município de Alcoutim (www.cm-alcoutim.pt) e por
extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data,
num jornal de expansão nacional.
20 — 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de descriminação”.
10 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos Santos
Gonçalves.
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MUNICÍPIO DE ALMADA
Aviso n.º 7190/2018
Encontrando-se temporariamente dispensada a consulta prévia à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento,
torna-se público que:
1 — Na sequência do deliberado, em 04-04-2018, pela Câmara Municipal de Almada e do despacho que proferi em 09-04-2018, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação
deste aviso, Procedimento Concursal Comum para a ocupação, em
regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado na Divisão de Salubridade do Departamento de Salubridade e
Espaços Verdes, de dez (10) postos de trabalho na carreira de Assistente
Operacional (Limpeza e Varredura) e o desenvolvimento, da atividade
correspondente ao conteúdo funcional, descrito no anexo e conforme
n.os 1 e 2 do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20-06.

2 — Ao presente processo serão aplicadas as regras constantes nos seguintes diplomas: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014 de 20-06 (LTFP); Decreto Regulamentar n.º 14/2008
de 31-07; Portaria n.º 83-A/2009 de 22-01, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011 de 06-04, Portaria n.º 48/2014 de 26-02 e Lei
n.º 82-B/2014 de 31-12.
3 — Os (As) trabalhadores (as) recrutados (as) serão posicionados
(as na primeira posição remuneratória da respetiva categoria ou na
correspondente à do posicionamento do(a) candidato(a) na categoria
de origem, quando dela seja titular no âmbito de uma relação jurídica
de emprego público constituída por tempo indeterminado, nos termos
do disposto no artigo 38.º da LTFP, conjugado com o artigo 42.º da Lei
n.º 82-B/2014 de 31-12.
4 — O local de trabalho será na área do Concelho de Almada.
5 — Descrição das funções e atividades a executar: Recolha de resíduos sólidos urbanos contentorizada; Varredura manual; Varredura mecânica; Corte de infestantes; Manutenção do mobiliário urbano de RSU;
Lavagem dos espaços públicos; Apoio a tarefas no centro municipal de
recolha de animais; Apoio nos sanitários públicos; Recolha de objetos
volumosos e ramagens; Substituição e recolha de sacos provenientes
de limpezas; Recolha de papeleiras e de dispensadores de sacos para
dejetos caninos, Recolha de resíduos urbanos em sacos dos contentores
das praias; Recolha de resíduos nas envolventes dos ecopontos e contentores; Lavagem de vias, de contentores e de papeleiras.
6 — Os métodos de seleção a utilizar, devido à necessidade de assegurar a realização das tarefas urgentes e inadiáveis previstas no mapa de
pessoal para 2018, nos termos do artigo 36.º da LTFP, serão:
6.1 — Para candidatos (as) que estejam a cumprir ou a executar a
atribuição, competência ou atividade caracterizadoras dos postos de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos em situação de
requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela
atribuição, competência ou atividade, os métodos de seleção:
Avaliação Curricular, Entrevista de Avaliação de Competências e
Entrevista Profissional de Seleção.
6.2 — Para os (as) candidatos (as) que não estejam a cumprir ou a
executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras dos
postos de trabalho em causa: Prova de Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de Seleção, em que:
a) Avaliação Curricular (AC), valorada na escala de zero (0) a vinte
(20) valores, analisará a habilitação académica ou profissional, percurso
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada,
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho detidos pelos
candidatos, através da ponderação dos seguintes elementos: Habilitação
académica ou nível de qualificação certificado pelas entidades competentes, Formação profissional, Experiência profissional e Avaliação do
desempenho;
b) Prova de Conhecimentos (PC), classificada na escala de zero (0) a
vinte (20) valores, considerando-se a valoração até às centésimas, visará
avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício da função, incidirá
sobre conteúdos de natureza específica diretamente relacionados com
as exigências/tarefas da função, sendo composta por uma prova escrita
(PCE) e uma prova prática (PCP), resultando a sua classificação da
aplicação da seguinte fórmula: PC = 25 % PCE + 75 % PCP.
Será:
b1) A Prova de escrita (PCE) constará de perguntas diretamente relacionadas com o conteúdo funcional dos postos de trabalho a preencher,
sendo de realização individual, a aplicar simultaneamente a todos os
candidatos, com a duração máxima de 45 minutos, sem possibilidade
de consulta;
b2) A Prova prática (PCP) constará na execução individual e/ou a
par de uma ou mais tarefas inerentes ao conteúdo funcional dos postos
de trabalho a preencher, a realizar em diversos dias e horários para os
quais os candidatos serão convocados com a respetiva indicação do local
e terá a duração máxima de 20 minutos por cada candidato (a), sendo
convocados (as) para esta prova todos (as) os (as) candidatos (as) que
tenham realizado a Prova de escrita (PCE) com aproveitamento;
c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS), com a duração máxima
de 40 minutos será pública e visará avaliar, de forma objetiva 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;
d) Entrevista de Avaliação das Competências (EAC) visará obter,
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos

