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16 — «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente 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.»
17 — Quota de emprego — para efeitos de admissão a procedimento
concursal os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimento
de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de deficiência
e tipo de deficiência. De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, nos concursos em que o número
de lugares a preencher seja de um ou dois, o candidato com deficiência
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal.
18 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2008,
de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicado na bolsa de emprego
pública (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente publicação
no Diário da República, na página electrónica desta Câmara Municipal
(www.cm-abrantes.pt) por extracto, num jornal de expansão nacional,
num prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data.
22 de Abril de 2009. — O Presidente da Câmara, Nélson Augusto
Marques de Carvalho.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
Declaração de rectificação n.º 1216/2009
Para os devidos efeitos se declara, nos termos do n.º 5 do artigo 97.º-A
do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 46/2009 de 22 de Fevereiro, por Declaração de Rectificação aprovada por maioria em sessão extraordinária da Assembleia
Municipal de Albufeira de 31/03/2009, que a deliberação n.º 2519/2007,
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 249, de 27 de Dezembro
de 2007 — Parte H, contém Planta de Implantação diferente da aprovada
pela Assembleia Municipal de Albufeira, o que por este meio se rectifica.
28 de Abril de 2009. — O Presidente da Câmara, Desidério Jorge
da Silva.
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