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1 — Tendo cessado por inexistência de candidatos o procedimento 

de 20 de junho (LTFP) e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, por 

público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

de recrutamento, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Portaria 

conferida ao INA, nos termos do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 48/2012, 
de 29 de fevereiro, foi prestada a seguinte informação em 11 de agosto 

para constituição de reservas de recrutamento, declara -se a inexistên-

adequado.�
3 — Consultada a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho sobre 

a existência de trabalhadores em situação de requalificação, declarou 

Requalificação nas Autarquias — EGRA.
4 — Âmbito de recrutamento: trabalhadores com ou sem vínculo de 

emprego público, conforme disposto no n.º 4 do artigo 30.º da LTFP.

manutenção de todos os equipamentos elétricos da responsabilidade do 

com vista à sua melhor operacionalidade.
6 — Vínculo: contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado.

da carreira e categoria de técnico superior.
8 — Local de trabalho: área do concelho de Ponte da Barca.

reúnam os seguintes requisitos, conforme artigo 17.º da LTFP:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, por convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;

exercício da função;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

Engenheiros Técnicos.
Não haverá possibilidade de substituição do nível habilitacional, por 

formação ou experiência profissional.
10 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos até à data 

limite de apresentação das respetivas candidaturas.

se encontram integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 

mapa de pessoal desta autarquia idêntico aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

12 — Métodos de seleção: os constantes nos n.os 1 e 2 do artigo 36.º 
da LTFP.

Considera -se excluído do procedimento o candidato que falte a qual-
quer um dos métodos de seleção ou que tenha obtido uma valoração 

o método ou fase seguinte.

necessárias ao exercício das funções.

máxima de duas horas, com consulta, será pontuada numa escala de 0 
a 20 valores, sendo a valoração considerada até às centésimas e versará 
sobre as seguintes temáticas:

Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro — Código do Procedimento 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril; Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atu-
al — Regime jurídico das autarquias locais; Lei n.º 7 -A/2016, de 31 de 
março — Orçamento de Estado para 2016; Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de 

Decreto -Lei n.º 344 -B/82, de 1 de setembro — Princípios gerais da 
distribuição de energia elétrica em baixa tensão; Portaria n.º 454/2001, 
de 15 de março — Contrato tipo para a concessão de distribuição de 

fevereiro — Regulamento Sustentabilidade e eficiência no uso de re-
cursos (condições de acesso e regras gerais de financiamento); Portaria 

Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT);

anotada.

12.2 — A avaliação psicológica visa avaliar, através de técnicas de 
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e com-

de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como 
referência o perfil de competências previamente definido.

12.3 — Exceto quando afastados por escrito, pelos candidatos que 
estejam a cumprir ou a executar atribuição, competência ou atividade 

atividade caracterizadoras dos postos de trabalho, nos termos do n.º 2 
do artigo 36.º da LTFP, os métodos são:

desempenhadas na categoria e no cumprimento ou execução da atribui-
ção, competência ou atividade em causa e o nível de desempenho nelas 
alcançado, com base na seguinte fórmula:

AC = HA x 15 % + FP x 30 % + EP x 30 % + AD x 25 %

em que:

AC = avaliação curricular; HA = habilitações académicas ou nível 
de qualificação certificado pelas entidades competentes, FP = forma-

desempenho.

de 2012 e 2013/2014, em que o candidato cumpriu ou executou atribui-

relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais, 

para o exercício da função.
12.6 — Como método complementar, será adotada a entrevista pro-

fissional de seleção que visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, 

durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado 
tendo em consideração a capacidade de comunicação, a capacidade de 

qualificação e perfil para o cargo.

condições previstas no n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, é obtida através da 
aplicação da seguinte fórmula:

CF = AC x 45 % + EAC x 25 % + EPS x 30 %

aplicação da seguinte fórmula:

CF = PC x45 % + AP x 25 %+ EPS x 30 %

em que:

AP = avaliação psicológica; EPS = entrevista profissional de seleção.
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pelo correio registado, com aviso de receção, até ao termo do prazo, 
para Câmara Municipal de Ponte da Barca, Largo Dr. António Lacerda, 
4980 -620 Ponte da Barca.

deverá, sob pena de exclusão do candidato, ser acompanhado de:

a) Fotocópia simples do documento comprovativo das habilitações 

efeito;

c) Currículo profissional detalhado e atualizado, datado e assinado, 

designadamente, as funções que exerce e exerceu, com indicação dos 
respetivos períodos de duração e atividades relevantes, assim como a 
formação profissional detida em matéria relacionada com a área fun-

promotoras, duração e datas;
d) Declaração atualizada (com data reportada ao prazo estabelecido 

a que o candidato pertence, da qual conste a identificação da relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida, bem como da 

remuneratórios, descrição da atividade que executa, órgão ou serviço 
onde exerce funções e indicação da avaliação do desempenho obtida 
relativa a 2012 e 2013/2014, em que o candidato cumpriu ou executou 
atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho 
a ocupar.

profissional, comprovativos dos factos referidos no currículo que pos-
sam relevar para a apreciação do seu mérito, os quais, só serão tidos 
em consideração pelo Júri do procedimento concursal se devidamente 
comprovados (apenas para os candidatos que lhes seja aplicada a ava-
liação curricular).

14.2 — Aos candidatos que exerçam funções nesta autarquia não é 

se encontram arquivados no seu processo individual.

relação jurídica de emprego público, nos restantes casos.

trónico.
14.5 — A apresentação de documento falso determina a participação 

à entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar e, ou, 
penal.

15 — Composição do júri:

Presidente: Sérgia Catarina Gonçalves de Araújo Fernandes Ligeiro, 
Técnico Superior da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

Boalhosa Pereira, Chefe da Divisão de Administração Geral e Finanças

Superior e Miguel Ângelo Cunha Velho da Silva, Técnico Superior.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efetivo.

n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, as atas do júri, onde constam os parâ-
metros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de 
seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final 
do método, são facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, os candidatos excluídos serão notifica-
dos por uma das formas previstas no n.º 3 do referido artigo 30.º, para 
a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 

convocados para a realização do método seguinte, através de uma das 
formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.

19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada 
no placard do átrio do edifício dos Paços do Concelho, disponibilizada 
na página eletrónica da autarquia e publicitado um aviso no Diário da 
República.

20 — Quotas de emprego: de acordo com o n.º 3 dos artigos 3.º e 9.º 
do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 03 de fevereiro, o candidato com defi-
ciência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sobre qualquer outra preferência legal.

21 — Em situações de igualdade de valoração, entre candidatos, os 

Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril.

ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-

de discriminação.

1 de setembro de 2016. — O Vice -Presidente da Câmara, Eng. José 
Alberto Sequeiros de Castro Pontes.
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ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum de 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
para a carreira e categoria de Assistente Operacional (atividade de co-

Diário da República n.º 48, de 09/03/2016, a qual foi homologada por 
meu despacho de 22/08/2016:

Candidatos aprovados:

Celísa Maria Catarino Gaspar — 15,70 valores
Sandra Carina Borges Fonseca — 15,36 valores
Ana Sofia Gomes Lopes Cruz — 14,54 valores
Paula Cristina Palhares Espírito Santo — 14,32 valores
Cátia Isabel Pinto Hebil Barroso — 14,00 valores
Vanessa Alexandra Mestre Peralta — 13,72 valores
António José Silva Dias — 12,24 valores
Cristina Fátima Marques Vicente — 12,20 valores
Ana Paula Duarte Rocha Santana — 12,16 valores
Susana Cristina Gonçalves Fernandes — 12,04 valores
Maria Lurdes Felizardo Silva Oliveira — 11,92 valores
Luísa José Sousa Guieiro Rego — 11,54 valores
Maria Carmo Martins Gonçalves — 10,86 valores
Ivone Maria Fernandes Santos — 10,84 valores
Carmelino Gutierres Cruz — 10,76 valores
Irma Nazaré Nascimento Oliveira — 10,70 valores
Marta Sofia Guerreiro Nicolau Nunes — 10,56 valores

Candidatos excluídos:

Ana Cristina Ferreira Rosa Neto — (b)
Andréa Soares Assunção — (a)
Célia Maria David Brissos — (b)
Ercília Maria Alexandre Marreiros Reis — (b)
Fernanda Maria Marçal Poço F. Barata — (b)
Herman Meira Rodrigues — (b)
Hugo Filipe Duarte Ribeiro — (a)
José Pedro Domingos — (b)
Lília José Silva Pereira — (a)
Maria Deus Lemos Camelo — (b)
Maria Fátima Sebastião Inácio Nunes — (b)
Maria Luísa Vale Magalhães — (b)
Maria Luz Neto — (a)
Maria Prazeres Lages Vasco Bragança — (b)
Patrícia Cristina Domingos Dias — (b)
Paula Cristina Gonçalves Batista Furtado — (a)
Sónia Isabel Guerreiro Nicolau — (a)
Suzana Cláudia Cardoso Rosado — (a)
Teresa Maria — (a)


