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11 — Composição do Júri:
Presidente do Júri — Maria de Fátima da Silva Caetano — Assistente 

Técnico, responsável funcional pelos Recursos Humanos.
Primeiro vogal efetivo — Rita Patrícia Santinhos José — Assistente 

Técnico.
Segundo Vogal Efetivo — Paulino Inácio Véstias dos Santos — As-

sistente Operacional.
Primeiro Vogal Suplente — Otílio Guerreiro Bailão — Assistente 

Operacional.
Segundo Vogal Suplente — Maria Odete Seroido Branco — Assis-

tente Técnico.

O primeiro vogal substitui o presidente nas suas faltas e impedi-
mentos.

12 — Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o 
preceitua do no n.º 1 do artigo 30.º, os candidatos excluídos serão noti-
ficados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 1 
do artigo 23.º da Portaria n.º 125 -A/2019 de 30 de abril, para a realização 
da audiência dos 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 24.º e por uma das formas previstas nas 
alíneas a), b), c) ou d) do n.º 1 do artigo 23.º da Portaria n.º 83 -A/2009. 
A publicação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar 
é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local 
visível e publicada nas instalações da Junta de Freguesia do Sado e no 
respetivo site. Os candidatos aprovados em cada método são convocados 
para realização do método seguinte através de notificação, por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 1 do artigo 23.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019 de 30 de abril.

13 — 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 e na progressão profissional, diligenciando es-
crupulosamente no sentido de evitar todas e qualquer forma de discri-
minação”.

14 — Quota de emprego — Aplica -se o disposto no n.º 3 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, devendo os candidatos 
com deficiência declarar sob compromisso de honra, o respetivo grau 
de incapacidade e tipo de deficiência e mencionar os elementos ne-
cessários ao cumprimento do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 
3 de fevereiro.

15 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019 de 30 de abril de 22 de janeiro, na redação atual, o presente 
aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) 
no 1.º dia útil seguinte à presente publicação; na página eletrónica da 
Junta de Freguesia (www.jf -sado.pt), a partir da data da publicação no 
Diário da República; Num jornal de expansão nacional, por extrato, 
no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data de publicação no 
Diário da República.

12 de junho de 2019. — O Presidente da Junta, Manuel Paulino 
Galhanas Véstias dos Santos.
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 FREGUESIA DE SANTA JOANA

Aviso n.º 11312/2019
Considerando a existência de 1 (um) posto de trabalho previsto e não 

ocupado no mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Santa Joana;
Considerando que o posto de trabalho referido constitui uma necessi-

dade estável e permanente da Junta, tendo -se verificado um acréscimo 
do volume de trabalho no âmbito do seu funcionamento;

Considerando que a Junta de Freguesia, em sede de reunião realizada 
a 24 de maio de 2019, confirma a existência da correspondente vaga 
no mapa de pessoal da Junta, entendeu oportuno e necessário aprovar 
a abertura de recrutamento para o preenchimento do referido posto de 
trabalho;

Considerando, ainda,
Que não existe pessoal excedentário noutros serviços da Junta;
Que a contratação a que se refere o presente despacho tem o corres-

pondente cabimento orçamental na dotação do Orçamento da Junta;
Que se encontra assegurado o cumprimento do disposto na Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro;
Que no âmbito da CIRA — Comunidade Intermunicipal da Região 

de Aveiro, não foi ainda constituída a EGRA — Entidade Gestora da 
Requalificação nas Autarquias Locais, pelo que também não existem 
reservas de recrutamento de âmbito intermunicipal;

Que de acordo com a solução interpretativa uniforme, homologada 
pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15/07/2014, as 
Autarquias Locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral de 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito 
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação 
de valorização profissional:

Assim, nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 30.º e no ar-
tigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em funções públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 84/2015, de 07 
de agosto, pela Lei n.º 18/2016, de 20 de junho e pela Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro:

Determino a abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de 
publicação do Aviso no Diário da República, de procedimento concursal 
comum, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho, previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Santa Joana, 
nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º da LTFP.

1 — Legislação aplicável: Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (adiante 
também Lei do Orçamento de Estado para 2017); Lei n.º 35/2014, de 28 
de dezembro, alterada pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, pela 
Lei n.º 84/2015, de 07 de agosto, pela Lei n.º 18/2016, de 20 de junho 
e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (adiante também designada 
por LTFP); Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro; Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro; e, Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril (adiante também designada apenas por Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro).

2 — Local de trabalho: na área geográfica da Freguesia de Santa 
Joana, sem prejuízo das deslocações inerentes à função.

3 — Prazo de validade: nos termos do n.º 2 do artigo 40.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o procedimento concursal é válido para 
ocupação do presente posto de trabalho.

4 — Caracterização do posto de trabalho: o posto de trabalho 
caracteriza -se pelo exercício de funções na carreira geral de Assistente 
Operacional, tal como descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º 
e do mapa anexo à LTFP, competindo -lhe designadamente executar as 
seguintes funções de limpeza e conservação das instalações; recolha de 
resíduos e limpeza de contentores; auxilia na execução de cargas e des-
cargas; realiza tarefas de arrumação e distribuição; executa outras tarefas 
simples, não especificadas, de caráter manual, exigindo principalmente 
esforço físico e conhecimentos práticos, sem prejuízo de desempenho de 
outras tarefas, iniciativas ou ações decididas no âmbito das atribuições 
e competências da Junta de Freguesia.

5 — Requisitos de admissão:
5.1 — Requisitos gerais de admissão: Podem candidatar -se indivíduos 

que, cumulativamente até ao termo do prazo fixado para apresentação 
das candidaturas, satisfaçam os requisitos gerais previstos no artigo 17.º 
e n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, a seguir referidos:

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 da vacinação obrigatória.

5.2 — Requisitos específicos: Habilitações literárias de Grau 1 de 
complexidade funcional, sendo exigida o 4.º ano de escolaridade (1.º ci-
clo ensino básico);

5.3 — Outros requisitos: Experiência comprovada na área das lim-
pezas superior a 20 anos.

6 — Posicionamento remuneratório: será determinado de acordo com 
o previsto no artigo 38.º da LTFP, com os limites impostos pelo n.º 1 do 
artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, mantido em vigor 
por prorrogação dos seus efeitos pelo artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2017), na Por-
taria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, e no Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008, de 31 de julho, sendo a posição remuneratória de referência 
a categoria de Assistente Operacional, correspondente ao nível 4.º da 
Tabela Remuneratória Única, com o valor de 635,07€.

7 — Prazo e Formalização das candidaturas:
7.1 — A candidatura deverá ser apresentada no prazo de 10 dias úteis, 

contados da data de publicação do presente aviso, formalizada mediante 
a apresentação da mesma em suporte de papel, através do preenchimento 
de formulário tipo, de utilização obrigatória, de acordo com o despacho 
(extrato) n.º 11321/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
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n.º 89, de 8/05/2009, disponível na página eletrónica desta autarquia 
(www.jf -santajoana.com), devidamente assinado pelo candidato.

7.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

7.3 — Cada candidato deverá anexar ao formulário de candidatura 
fotocópias dos seguintes documentos:

a) Bilhete de identidade ou Cartão de cidadão;
b) Curriculum Vitae detalhado, do qual devem constar, designada-

mente, as habilitações literárias, as funções que exerce, bem como 
as que exerceu, com indicação dos respetivos períodos de duração 
e as atividades relevantes, assim como a formação profissional 
detida, com indicação das ações de formação finalizadas (cursos, 
estágios, encontros, simpósios, especializações e seminários, in-
dicando a respetiva duração e datas de realização), devidamente 
datado e assinado;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias exigidas, 
nos termos do n.º 2 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro;

d) Quaisquer outros documentos que o candidato considere relevantes 
para a apreciação do seu mérito.

7.4 — A candidatura deverá ser apresentada pessoalmente na Sede da 
Junta de Freguesia, sita na Avenida D. Afonso V, ou através de correio 
registado, com aviso de receção, para: Freguesia de Santa Joana, Avenida 
D. Afonso V, 3810 -203 Aveiro.

7.5 — A não apresentação dos documentos obrigatórios previstos 
no ponto 7.3 determina, nos termos do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro:

a) A exclusão do candidato do procedimento, quando a falta desses 
documentos impossibilite a sua admissão ou a avaliação;

b) A impossibilidade de constituição da relação jurídica de emprego 
público, nos restantes casos;

8 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

9 — Métodos de seleção e critérios: Nos termos do artigo 6.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06/04 conjugado com o n.º 6 do artigo 36.º da LTFP, aos candidatos 
será aplicado um único método de seleção obrigatório — Avaliação Cur-
ricular, complementado pelo método de seleção facultativo — Entrevista 
Profissional de Seleção. Sendo efetivado da seguinte forma:

9.1 — Avaliação Curricular (AC): Na Avaliação Curricular serão 
analisados os seguintes fatores:

a) Habilitação Académica — será ponderada o nível habilitacional 
detido;

b) Formação Profissional — apenas será considerada a formação 
profissional respeitante às áreas de formação e aperfeiçoamento pro-
fissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias 
aos postos de trabalho a preencher;

c) Experiência Profissional — com incidência sobre a execução de 
atividades inerentes aos postos de trabalho em causa;

9.2 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS): A Entrevista profis-
sional de seleção (EPS), visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, 
a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados, 
durante a interação estabelecida entre o entrevistador e entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e 
de relacionamento interpessoal:

a) A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores.

9.3 — A valoração dos métodos anteriormente referidos será conver-
tida numa escala de 0 a 20 valores considerando -se a valoração até às 
centésimas, de acordo com a especificidade de cada método, através da 
aplicação das seguintes fórmulas finais:

CF = 0,30 AC + 0,70 EPS

em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista profissional de seleção

9.4 — Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada 
um dos métodos de seleção a utilizar, são facultados aos candidatos 
sempre que solicitados.

9.5 — Os métodos de seleção são aplicados pela ordem enunciada e 
têm caráter eliminatório, sendo excluídos os candidatos que não com-
parecerem à sua realização ou que obtenham uma valoração inferior a 
9,5 valores em qualquer deles.

9.6 — Em caso de igualdade de classificação entre dois ou mais can-
didatos serão adotados os critérios de ordenação preferencial previstos 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

9.7 — Além das comunicações aos candidatos, previstas na legisla-
ção em vigor, a lista dos candidatos com os resultados obtidos em cada 
método de seleção intercalar e a lista será publicada na sede da Junta de 
Freguesia e no site da autarquia (www.jf -santajoana.com).

10 — A composição do júri será a seguinte:
Presidente — Víctor Manuel Marques de Oliveira (Presidente do 

Órgão Executivo)
Vogais efetivos — Tiago Filipe Santos (Secretário do Órgão 

Executivo) e Cláudia Sofia Ferreira da Silva (Vogal do Órgão Exe-
cutivo)

Vogais suplentes — Duarte Urbano Tavares Trindade (Tesoureiro 
do Órgão Executivo) e Óscar Emanuel Ratola Branco (Vogal do Órgão 
Executivo)

10.1 — O Presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impe-
dimentos pelo vogal efetivo indicado em primeiro lugar;

10.2 — As atas do júri, onde constam os parâmetros 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, serão 
facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas;

10.3 — Nos termos e para os efeitos do artigo 46.º do LTFP, o mesmo 
júri é nomeado para o acompanhamento e avaliação do período experi-
mental do contrato a celebrar.

11 — Exclusão e notificação dos candidatos: os candidatos excluídos 
são notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, para a realização da audiência de 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 
As alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas em formulário 
tipo para o exercício do direito de participação dos interessados a dis-
ponibilizar na página eletrónica desta autarquia.

12 — Os candidatos aprovados no(s) método(s) de seleção 
obrigatório(s) são convocados para a realização do método comple-
mentar através de notificação feita por uma das formas previstas no 
número anterior.

13 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, depois de 
homologada, será publicitada na 2.ª série do Diário da República e na 
Sede da Junta de Freguesia.

14 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

Em tudo o que não se encontre previsto no presente aviso, o pro-
cedimento rege -se pelas disposições constantes na Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho (LTFP), na Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 
do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, da Constituição da República Por-
tuguesa e do Código do Procedimento Administrativo, todos com as 
alterações subsequentes.

11 de junho de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de Santa 
Joana, Víctor Manuel Marques de Oliveira.
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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TAVIRA (SANTA MARIA
E SANTIAGO)

Aviso n.º 11313/2019

Lista Unitária de Ordenação Final — Dois Assistentes
Operacionais

1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, 
torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação Final relativa ao Proce-
dimento Concursal Comum para ocupação de dois postos de trabalho 


