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setembro, nomeei como membros do gabinete de apoio à vereação, com 
efeitos a 18 de outubro de 2017, os seguintes cidadãos:

Secretária — Ana Paula Marques Guerreiro Anastácio,
Secretária — Sónia Isabel Martins Mendes.
16 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 

Carlos Eduardo da Silva e Sousa.
311085047 

 Aviso n.º 2316/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna -se pública a lista 
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta 
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm -albufeira.pt, do 
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo certo, 
visando o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/catego-
ria de técnico superior, atividade de engenharia civil, aberto pelo aviso 
n.º 5564/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 83, de 
29 de abril de 2016, a qual foi homologada por deliberação da Câmara 
Municipal, de 21 de novembro de 2017.

24 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Carlos Eduardo da Silva e Sousa.

311084991 

 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Aviso n.º 2317/2018

Procedimento concursal comum na modalidade de regime de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
para ocupação de seis postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal do Município de Alcácer do Sal.
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; do artigo 33.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; e após 
deliberação favorável, em reunião de Câmara de 14 de dezembro de 
2017, torna -se pública a abertura de procedimentos concursais para 
constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, para o preenchimento 
dos seguintes postos de trabalho, previstos no mapa de pessoal e no 
orçamento do Município para o ano 2018:

Referência 1 — Dois postos de trabalho para a carreira e categoria de 
técnico superior (área de comunicação social), para o desempenho de 
funções no Gabinete de Informação e Relações Públicas;

Referência 2  — Dois postos de trabalho para a carreira e categoria de 
assistente técnico, para o desempenho de funções no Gabinete de Apoio 
às Atividades Económicas e Turismo;

Referência 3 — Dois postos de trabalho para a carreira e categoria 
de assistente operacional (carpinteiro), para o desempenho de funções 
no Setor de Carpintaria, da Divisão de Obras Municipais e Serviços 
Urbanos.

2 — Nestes procedimentos é cumprido o disposto no artigo 30.º, da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP).

3 — Caracterização dos postos de trabalho: As constantes no anexo à 
LTFP, referido no artigo 88.º, competindo -lhes, de acordo com o mapa 
de pessoal do Município:

Referência 1 — Assegurar a informação aos munícipes quanto à 
atividade e iniciativas da autarquia; assegurar e coordenar as relações 
públicas e protocolares do município, inclusive com a comunicação 
social; organizar e atualizar os arquivos audiovisuais e documentais do 
município e o site institucional;

Referência 2 — Desenvolver funções que se enquadram em diretivas 
gerais dos dirigentes e chefias, tendo em vista prestar informação nos 
postos de turismo; executar trabalhos de apoio técnico em ações de 
promoção, animação e informação turística.

Referência 3 — Executar trabalhos em madeira, utilizando os mate-
riais e equipamentos necessários; executar outras tarefas de apoio.

4 — Habilitações literárias exigidas:
Referência 1 — Licenciatura (área de Comunicação Social), não sendo 

possível substituir as habilitações exigidas por formação ou experiência 
profissional;

Referência 2 — 12.º ano de escolaridade, não sendo possível substituir 
as habilitações exigidas por formação ou experiência profissional;

Referência 3 — Escolaridade obrigatória de acordo com a data de 
nascimento do candidato. Nos termos do n.º 2, do artigo 34.º, do anexo da 
LTFP, podem concorrer candidatos que, não sendo titulares da habilitação 
exigida, considerem dispor da formação e, ou, experiência profissionais 
necessárias e suficientes para a substituição daquela habilitação. Nestas 
situações, no cumprimento dos n.º 4 e 5, do mesmo artigo, o júri analisa, 
preliminarmente, a formação e, ou experiência profissionais e delibera 
sobre a admissão do candidato ao procedimento concursal, notificando 
os restantes candidatos da sua decisão.

5 — Prazo de validade: O procedimento é válido para o preenchimento 
dos postos de trabalho a ocupar. Se, em resultado do procedimento 
concursal, a lista unitária de ordenação final, devidamente homologada, 
contiver um número de candidatos aprovados superior ao dos postos de 
trabalho a ocupar, será constituída uma reserva de recrutamento interna, 
de acordo com o disposto no 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.

6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Requisitos gerais: Os previstos no anexo à LTFP, artigo 17.º:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, 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 das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

6.2 — Requisitos específicos de admissão: Não podem ser admitidos 
candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados em car-
reira, sejam titulares de categoria e, não se encontrando em mobilidade, 
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do órgão ou 
serviço, idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita 
o procedimento.

7 — Forma e prazo de apresentação das candidaturas:
7.1 — Prazo: 10 dias úteis, a contar do dia útil seguinte ao da publica-

ção 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.

7.2 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser 
formalizadas mediante preenchimento de formulário tipo, disponível na 
Internet, na página eletrónica desta autarquia em www.cm -alcacerdosal.
pt e entregues pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos, durante 
o horário normal de funcionamento, ou enviadas pelo correio, em carta 
registada com aviso de receção, contando, neste caso, a data do registo, 
para: Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Praça Pedro Nunes, 7580 -125 
Alcácer do Sal. Devem constar obrigatoriamente os seguintes elementos: 
nome do candidato, data de nascimento, sexo, nacionalidade, número de 
identificação fiscal, profissão, número e data do Bilhete de Identidade 
(BI)/Cartão de Cidadão (CC), bem como o serviço emissor, residência, 
endereço postal e eletrónico, caso exista.

7.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
7.4 — Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados de 

fotocópia do certificado de habilitação literária, do BI/CC, do Cartão de 
Identificação Fiscal e do Currículo Vitae atualizado, detalhado, datado 
e assinado pelo requerente, do qual conste a identificação pessoal, ha-
bilitações 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, nomeada-
mente através de fotocópia dos documentos comprovativos da frequência 
das ações de formação e da experiencia profissional.

Deverá ser apresentado ainda, pelos candidatos com vínculo: De-
claração 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 que aufere nessa data, o tempo de exe-
cução 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 encontra afeto, devidamente atualizada, 
da qual conste a atividade que se encontra a exercer, em conformidade 
com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado; a avaliação de desem-
penho relativa ao último período, não superior a três anos.

7.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da Lei.

8 — Métodos de seleção: Conforme o disposto no artigo 36.º, do anexo 
da LTFP, serão utilizados os métodos de seleção: prova de conhecimentos 


