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Diário da República, 2.ª série — N.º 139 — 20 de julho de 2017
da audiência de interessados nos termos do Código do Procedimento
Administrativo.
Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do
dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, nos termos
previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas nas alíneas a), b),
c) ou d) do 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.
A publicitação 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 da Praia
da Vitória e disponibilizada na sua página eletrónica.
22 — Determinação do posicionamento remuneratório — De acordo
com o n.º 1 do artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
o posicionamento do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de negociação com o empregador público,
a qual terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal
com os limites e condicionalismos impostos pela Lei n.º 82-B/2014, de
31 de dezembro.
23 — 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 discriminação».
24 — Quotas de Emprego: De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal.
Os candidatos 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 no processo
de seleção, nos termos do diploma supra mencionado.
25 — Nos termos do disposto no n.º 1 do 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, o presente aviso será publicitado na Bolsa
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), até ao 2.º dia útil seguinte à
presente publicação, no Diário da República, na página eletrónica do
Município e por extrato, no prazo máximo de dois dias úteis contados
da mesma data, num jornal de expansão nacional.
26 — O júri terá a seguinte composição:
Presidente: Chefe de divisão de investimentos e ordenamento do
território — Manuel Adriano Maurício Ortiz;
Vogais efetivos:
Chefe de divisão de recursos humanos e financeiros — Tiago Lúcio
Borges de Meneses Ormonde; (substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos);
Técnico superior — Paulo Manuel Lopes Nunes;
Vogais suplentes:
Técnico superior — Anabela Gomes Vitorino Leal;
Chefe de divisão administrativa e jurídica — Maria da Conceição
Leal de Lima.
29 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Roberto
Lúcio Silva Pereira Monteiro.
310604377

MUNICÍPIO DE SANTARÉM
Aviso n.º 8217/2017
1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 31.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
145-A/2011 de 6 de abril, notificam-se os candidatos ao Procedimento
Concursal Comum, para o preenchimento de dez postos de trabalho,
previstos e não ocupados, na categoria de assistente operacional (ação
educativa) na Divisão de Educação e Juventude, aberto através do aviso
n.º 6248/2017, de 2 de junho, constantes na lista anexa, para que, querendo, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso e nos termos do previsto nos artigos 121.º e 122.º do Código do
Procedimento Administrativo, se pronunciem por escrito, em sede de
audiência dos interessados, sobre a intenção de exclusão do presente
procedimento concursal.
2 — Para o efeito, terão que utilizar, obrigatoriamente, o formulário
para o exercício do direito de participação dos interessados, disponível
na página eletrónica do Município, em www.cm-santarem.pt, ou na
Divisão de Recursos Humanos e Administração podendo o mesmo ser
entregue pelas formas previstas no n.º 12 do aviso n.º 6248/2017, de
2 de junho.

ANEXO
Candidatos excluídos (por ordem alfabética):
Ana Sofia Beja Lopes a)
Cátia Isabel dos Santos Vidal b)
Cidália Maria Gonçalves Luís b)
Inês Isabel Duarte de Jesus a)
Maria de Fátima da Silva Carago Mineiro b)
Rute Alexandra Silva Bernardino a)
a) Não possui a escolaridade mínima obrigatória de acordo com a
idade, conforme o ponto 10 do aviso n.º 6248/2017, publicado na 2.ª série
do Diário da República n.º 107, de 2 de junho de 2017.
b) O certificado apresentado não refere de forma percetível e inequívoca o grau habilitacional do candidato, nos termos do ponto 10 do
aviso acima referido.
3 — Mais se informa que o processo se encontra disponível para
consulta das 9H00M às 16H00M, nas instalações deste Município na
Divisão de Recursos Humanos e Administração, Rua Alexandre Herculano, 2005-245 Santarém.
4 — Através do presente aviso é ainda marcada a data da prova de
conhecimentos escrita para os candidatos admitidos, conforme ata
n.º 2 que se encontra publicada na página eletrónica do Município, em
www.cm-santarem.pt, que se realizará no dia 11 de agosto de 2017, na
Escola Secundária Sá da Bandeira, Rua Dra. Maria Inês Schäller, em
Santarém, pelas 09.30 horas.
5 — Aos candidatos Alberto Manuel de Jesus Menino Barbosa, Alcino
Manuel Clara Mina, Florbela de Almeida Ferreira e João Vasco Lúcio
Côrte-Real Negrão, serão aplicados os métodos de seleção Prova de
Conhecimentos e Avaliação Psicológica por não reunirem os requisitos
para a aplicação dos métodos de Seleção Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências.
6 — À candidata Edite Maria Coelho Vieira, serão aplicados os
métodos de seleção Avaliação curricular e Entrevista de avaliação de
competências.
27 de junho de 2017. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Susana
Pita Soares.
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MUNICÍPIO DE SEIA
Aviso n.º 8218/2017
Celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que, após homologação
das listas unitárias de ordenação final dos candidatos, no âmbito dos procedimentos concursais comuns, para constituição de vínculo de emprego
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado para as carreiras/categorias de Técnico Superior,
Assistente Técnico e Assistente Operacional conforme Aviso de abertura
n.º 9244/2016, 2.ª série, n.º 141, de 25 de julho, Ref.as A), B), C), D),
E), G), H), I), J), K), L), M) e N), procedeu-se à celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a
período experimental, nos termos previstos nos artigos 49.º e 51.º e no
artigo 9.º do preâmbulo da LTFP, em conjugação com a cláusula 6.ª do
Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, com os
seguintes trabalhadores:
Nuno Miguel Castanheira Carvalho, Vanea Alexandra Rodrigues
Garcia, Nuno Miguel Marques Fernandes, Sara Isabel Pinto Proença
Machado, Luís Miguel Teixeira Dunhão, Aurora Manuela Barros Silva
Neto e Pedro Miguel Gonçalves Rodrigues, na carreira e categoria de
técnico superior, com efeitos a 01 de junho de 2017, sujeitos ao período
experimental de 180 dias, ficando colocados na 2.ª posição remuneratória
e nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única, que corresponde
à remuneração de 1 201,48€;
Cláudia Fernanda Martins Paiva Cardoso, Márcio Rafael Correia de
Brito e José Dias Martins, na carreira e categoria de Assistente Técnico,
com efeitos a 01 de junho de 2017, sujeitos ao período experimental
de 120 dias, ficando colocados na 1.ª posição remuneratória e nível
remuneratório 5 da tabela remuneratória única, que corresponde à remuneração de 683,13€);
Paulo Marcelo Sério Abrantes, Tiago André da Ressurreição Rodrigues, Carlos Alberto Dias Oliveira e Carlos Manuel Ferrão Silva, na
carreira e categoria de Assistente Operacional, com efeitos a 01 de junho

