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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 3631/2015

Lista unitária de ordenação final de candidatos

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho para Fiscal Municipal de 2.ª Classe, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.
No âmbito do procedimento concursal comum, aberto sob aviso 

n.º 5243/2014, Referência O, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 77, de 21 de abril de 2014, para o preenchimento de um posto de tra-
balho para Fiscal Municipal de 2.ª Classe do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Águeda, na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, notificam -se os candidatos do seguinte:

1 — Nos termos 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 (doravante designada por Portaria), a 
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos, 
resultante da aplicação dos métodos de seleção, foi homologada por 
despacho do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Gil Nadais, datado 
de 12/03/2015, encontra -se afixada em local visível e público das ins-

 MUNICÍPIO DE ALENQUER

Aviso n.º 3632/2015
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho 27 de 

fevereiro de 2015, foi renovada a licença sem remuneração pelo período 
de um ano ao assistente técnico, Ricardo Martins da Costa, com inicio 
a 30 de junho de 2015, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 281.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.

10 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, Pedro Miguel 
Ferreira Folgado, Dr.
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11 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 5.º da Portaria n.º 207/2011, 
de 24 de maio, não podem ser admitidos ao procedimento concursal, os 
candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, 
sejam titulares da categoria e ocupem postos de trabalho afetos ao 
órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se 
publicita o procedimento.

12 — Formalização das candidaturas — Efetuada em suporte de pa-
pel, através do preenchimento obrigatório do formulário -tipo disponibi-
lizado pela Secção de Pessoal da Unidade de Saúde da Ilha das Flores, 
a funcionar na Rua do Hospital S/N 9970 -303 Santa Cruz das Flores, 
podendo ser entregue diretamente na Secção de Pessoal, na mesma 
morada, nos períodos compreendidos entre as 9h00 e as 16h00, até ao 
último dia do prazo estabelecido neste aviso ou, remetido pelo correio, 
para a mesma morada, com aviso de receção, considerando -se, neste 
caso, apresentado dentro do prazo, se o mesmo tiver sido expedido até 
ao termo do prazo fixado neste aviso.

12.1 — O referido formulário, contém, entre outros, os elementos 
constantes das alíneas a) a e) do artigo 13.º da Portaria n.º 207/2011, 
de 24 de maio, devendo ser integralmente preenchido.

12.2 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Cinco exemplares do Curriculum Vitae atualizado, detalhado, 
devidamente assinados e datados pelo candidato, onde conste, além 
de outros elementos julgados necessários, os seguintes: habilitações 
literárias e profissionais, funções que exercem e exerceram, cursos 
realizados, participação em seminários, conferência, palestras e em 
ações de formação;

b) Documento comprovativo da posse do grau de especialista em 
Medicina Geral e Familiar, ou fotocópia do mesmo, onde conste a 
média final obtida;

c) Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos;
d) Declaração devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo 

serviço de origem a que o candidato pertence, da qual conste a relação 
jurídica de emprego que detém, a antiguidade na carreira e no exercício 
de funções correspondente ao desenvolvimento de funções inerentes à 
categoria a contratar, ou documento comprovativo do preenchimento 
dos requisitos necessários para esse vínculo, bem como da respetiva 
antiguidade e posição remuneratória detida.

12.3 — Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

13 — Métodos de seleção — Avaliação e discussão curricular, nos 
termos definidos no artigo 20.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio.

14 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, 
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respetiva fórmula 

classificativa, constam de ata de reuniões de júri do concurso, sendo 
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada, por escrito.

15 — Em caso de igualdade na classificação, prefere o candidato com 
melhor classificação na avaliação final do internato complementar de 
Medicina Geral e Familiar e, persistindo o empate, prefere o que tiver 
maior duração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

16 — Nos termos do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 4/2002/A, de 1 de março, os candidatos com deficiência têm pre-
ferência sempre que se verifique igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos com 
deficiência devem declarar, sob compromisso de honra, o respetivo grau 
de incapacidade e tipo de deficiência.

17 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas 
nas instalações da Unidade de Saúde de Ilha das Flores e notificadas 
aos candidatos por ofício registado. A lista de classificação final, após 
homologação, será publicada na II.ª série do Diário da República e 
afixada em local visível e público nas instalações da entidade empre-
gadora pública.

18 — Os resultados da avaliação curricular são estruturados numa 
escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados os candidatos 
que obtenham classificação final igual ou superior a 10 valores, sem 
arredondamentos.

19 — As falsas declarações feitas pelos candidatos nos requerimentos 
ou nos curricula são puníveis nos termos a lei penal.

20 — Composição do Júri:
Presidente: Emiliana Mendes Ferreira Dias, assistente graduado da 

carreira especial médica de medicina geral e familiar, da Unidade de 
Saúde da Ilha das Flores.

Vogais efetivos: Dra. Anabela Pimentel Lopes da Cunha Vaz assistente 
da carreira especial médica de medicina geral e familiar, da Unidade 
de Saúde da Ilha S. Miguel, que substituirá a presidente nas suas faltas 
e impedimentos, e Nélson Henriques Gonçalves, assistente graduado 
sénior da carreira especial médica de medicina geral e familiar, da 
Unidade de Saúde da Ilha do Faial.

Vogais suplentes: Mercês Maria Mendonça Maciel, assistente gra-
duado sénior da carreira especial médica de medicina geral e familiar, 
Unidade de Saúde da Ilha do Pico, e Maria Paula Duarte Rodrigues Ca-
sals, assistente graduada sénior da carreira especial médica de medicina 
geral e familiar, da Unidade de Saúde da Ilha do Pico.

16 de março de 2015. — A Presidente do Júri, Emiliana Mendes 
Ferreira Dias.
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talações da Câmara Municipal de Águeda e disponibilizada na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Águeda, em www.cm -agueda.pt.

2 — Assim, nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da 
Portaria, considera -se, desta forma, notificados os candidatos do ato de 
homologação da lista unitária de ordenação final.

12 de março de 2015. — O Vereador, com competências delegadas, 
João Carlos Gomes Clemente.
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