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7 — Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:
a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se especifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do número anterior;
b) Certificado das habilitações literárias;
c) Curriculum vitae detalhado e documentado;
d) A declaração exigida na alínea a) deste número é dispensada aos
funcionários do quadro da Câmara Municipal de Portimão, desde de
que os documentos constem do seu processo individual.
8 — A selecção dos candidatos será feita por avaliação curricular,
sendo a graduação final expressa de 0 a 20 valores e efectuada de
acordo com a seguinte fórmula:
CF =

(HA × 1) + (FP × 1) + (EP × 3)
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em que:
CF = classificação final;
HA = habilitações académicas;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.
9 — Todos os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta da reunião do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada, conforme estabelece a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
10 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas para consulta no edifício dos Paços do Município de Portimão, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
11 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:
Presidente — Dr.ª Isabel Cristina Andrez Guerreiro Bica, vereadora.
Vogais efectivos:
Dr.ª Dora Maria Magalhães Gomes Pereira, chefe de divisão de
Bibliotecas e Documentação.
Dr. José Manuel da Silva Gameiro, director do Projecto Museu
Municipal de Portimão.
Vogais suplentes:
Dr. António Vitorino Pereira, director Departamento Educação
Cultura e Desporto.
Dr. Joaquim Lourenço de Carvalho, técnico superior de biblioteca
e documentação de 1.ª classe.
Vogal substituto do presidente — Dr. Luís Manuel Carvalho Carito, vice-presidente.
15 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz.
3000217105

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de fiscal municipal de 2.ª classe
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
14 de Setembro de 2006 e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e nos uso das competências que me são conferidas pelo
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, determinei a
abertura de concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de fiscal municipal de 2.ª classe existente no quadro de pessoal
desta Câmara Municipal, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.
2 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
3 — 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.
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4 — Prazo de validade — o presente concurso é válido para preenchimento das vagas atrás referidas, mais aquelas que correspondam
às necessidades concretas da Câmara Municipal de Portimão, a verificar no prazo de um ano.
5 — Remuneração base — corresponde ao escalão 1, índice 199,
constante do anexo n.º 2 a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
6 — Local de trabalho — área do município de Portimão.
7 — Conteúdo funcional — o mencionado na alínea a) do n.º 3 do
despacho SEALOT n.º 20/94, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 110, de 12 de Maio de 1994.
8 — As condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários da administração local.
9 — Em cumprimento do disposto do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência têm
preferência em igualdade de classificação.
9.1 — Para efeitos de admissão ao concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como indicar no requerimento de admissão as respectivas capacidade de comunicação e expressão.
10 — Requisitos gerais para admissão a concurso — os constantes
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por
lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente
exigidas para desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando
obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
10.1 — Requisito específico — o constante da alínea c) do n.º 1
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, ou
seja, a posse do 12.º ano de escolaridade e do curso de fiscais municipais ministrado pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica (CEFA)
e regulamentado pela Portaria n.º 791/2000, de 20 de Setembro.
11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — A candidatura deve ser formulada mediante requerimento
em folha de papel normalizado A4, dirigida ao presidente da Câmara
Municipal de Portimão, podendo ser entregue pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos desta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, mediante carta registada com aviso de recepção, expedida
até ao termo do prazo fixado, para Câmara Municipal de Portimão,
Largo do 1.º de Maio, 8500 Portimão, dele devendo constar:
a) Identificação completa [nome completo, filiação, naturalidade,
estado civil, profissão, data de nascimento, número e data de emissão
e de validade do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, morada, código postal e telefone, situação militar (se for caso disso)];
b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao concurso a que se candidata com menção expressa ao número e à data do Diário da República em que este aviso foi
publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos consideram susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo júri
desde que devidamente comprovados.
12 — O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena
de exclusão, ser acompanhado da seguinte documentação:
a) Documentos comprovativos da posse das habilitações exigidas
no n.º 10.1 do presente aviso (12.º ano de escolaridade e curso de
formação profissional para ingresso na carreira de fiscal municipal);
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admissão
previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 10 do presente aviso.
13 — A apresentação da documentação mencionada na alínea c)
do número anterior é temporariamente dispensada desde que o candidato declare no requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada um
dos requisitos gerais mencionados.
14 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
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15 — A selecção dos candidatos será feita por prova escrita de
conhecimentos, valorada de 0 a 20 valores, terá a duração máxima
de duas horas e versará sobre as seguintes matérias:
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro;
Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com a redacção do Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro;
Regulamento Geral das Edificações Urbanas — Decreto-Lei
n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951;
Regime Jurídico de Urbanização e de Edificação — Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001 de 4 de Junho;
Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decretos-Leis n.ºs 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001,
de 11 de Maio.
Os seguintes regulamentos municipais podem ser adquiridos pelos
interessados na DRH:
a) Regulamento Municipal da Publicidade;
b) Regulamento Municipal da Ocupação da Via Pública;
c) Regulamento Municipal de Venda Ambulante.
16 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova escrita de
conhecimentos constam da acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada, conforme
estabelece a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.
17 — A relação de candidatos admitidos e a lista de classificação
final do concurso serão afixadas para consulta no edifício dos Paços
do Município de Portimão, nos termos dos dispostos nos artigos 34.º,
38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
18 — O júri de selecção terá a seguinte constituição:
Presidente — Dr. Luís Manuel de Carvalho Carito, vice-presidente.
Vogais efectivos — João Carlos Guerreiro de Jesus e Carlos Manuel
Braz Heliodoro, ambos com a categoria de fiscal municipal especialista principal.
Vogais suplentes — Dr.ª Sílvia Luz Silvestre Rosário Duarte, chefe
de divisão Administrativa, e Dr. Vasco Manuel Oliveira Silva, chefe
de divisão de Recursos Humanos.
Vogal substituto do presidente — Dr. Joaquim Manuel Neves Catarino, director do Departamento Administrativo e Financeiro.
29 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz.
3000217104

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA
Aviso
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e de acordo com o n.º 2 do artigo 34.º
do mesmo diploma, convocam-se os candidatos admitidos ao concurso
externo de ingresso para admissão de dois estagiários da carreira de
psicologia, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 3, de 4 de Janeiro de 2006, cuja lista abaixo se indica e se
encontra igualmente afixada no átrio dos Paços do Município, para a
realização da prova de conhecimentos teórica oral e da entrevista
profissional de selecção, prevista nos n.os 8.1 e 8.3 do aviso do concurso, devendo os candidatos apresentarem-se no edifício dos Paços
do Município, nas datas e horas abaixo indicadas:
Alexandra Adelaide Pires Mortágua.
Alexandra Macedo Almeida Freitas Vasco.
Alexandrina Nicole Tavares Almeida.
Alice Andreia Pereira Rodrigues Costa.
Amélia Maria Santos Pinto Carneiro.
Ana Isabel Correia Sousa.
Ana Margarida Fabião Gonçalves Ramos.
Ana Maria Milheiro Lima Costa Marques.
Anabela Silva Lourenço.
Andrea Pinto Magalhães Silva.
Andrea Preciosa Tavares Oliveira.
Andreia Manuela Nunes Silva Bessa.
Andreia Pereira Menezes Costa.

Andreia Raquel Gomes Andrade Santos.
Arminda Sofia Correia Almeida Rodrigues Nery.
Bárbara Costa Pereira Antunes.
Bárbara Rodrigues Neto Gomes Pinho.
Bruna Sofia Moreira Silva.
Bruno Alexandre Gomes Silva.
Carla Adelaide Reis Dias Cabral.
Carla Cristina Pita Fernandes.
Carla Luísa Saraiva Henriques.
Carla Maria Trindade Gomes.
Carla Patrícia Santos Pinto.
Carla Susana Ferreira Silva.
Carlos Eduardo Ferreira Carvalho.
Catarina Alexandra Leal Ferreira.
Catarina Alexandra Sequeira Ribeiro Chaves.
Catarina Castro Brito.
Célia Goreti Ribeiro Rodrigues.
Clara do Carmo Vilhena Carvalho Mesquita.
Cláudia Maria Oliveira Inverneiro Ventura.
Cláudia Sofia Freitas Teixeira Sousa.
Cristiana Marlene Moreira Neves Correia.
Cristiana Raquel Dias Medeiros Carneiro Cardoso.
Cristina Alexandra Lisboa Moreira Pinho.
Fabiana Reis Moreira Sousa Gonçalves.
Fátima Verónica Abreu Cepa Ferreira.
Guilherme Fernandes Ferreira.
Helena Isabel Castro Pereira.
Helena Isabel Gonçalves Pinto.
Helena Margarida Venâncio Miguel Jorge.
Hugo Alves Cruz.
Hugo André Sousa Castro.
Inês Alexandra Maia Antunes.
Inês Vinagre Filipe.
Isabel Maria Silva Andrade.
Iva Joana Picarote Matos Martins d’Alte.
Jaquelina Alice Pereira Dias.
Joana Isabel Machado Moutinho Silva Mouta.
Joana Maria Mendonça Iglésias.
Joana Maria Moura Teixeira Martins.
Joana Patrícia Santos Teixeira Santos.
João Ricardo Conde Henriques.
José Carlos Magalhães Assis Pinto Rego.
José Pedro Oliveira Domingues.
Judite Alves Lopes Pinheiro.
Leonor Fátima Ferreira Alves.
Liliana Conceição Pereira Silva.
Luís Miguel Santos Assunção Pereira.
Luís Nuno Marques Mendes.
Luísa Maria Fernandes Vaqueiro.
Marcela Maria Costa Carvalho.
Márcia Castro Cardoso Costa.
Maria Cristina Fafiães Oliveira.
Maria de Fátima Teixeira Dias.
Maria de La Salete Batista Estrela Dias.
Maria Elisabete Lagoa Francisco.
Maria Helena Figueira Vieira Pimentel Matos.
Maria Leonor Alves Clemente Teixeira.
Maria Teresa Conde Santos.
Mariana Fernandes Moreto.
Marisa Cláudia Veiga Magno.
Marlene Sofia Silva Forte.
Marta Gracinda Tavares Reis.
Marta Raquel Torres Pereira.
Marta Sofia Amaral Albuquerque.
Mónica Maria Costa Madeira Queirós Oliveira.
Natália Silva Santos.
Nélson Jorge Pinto Carvalho.
Nuno Gonçalo Ferreira Cunha.
Nuno Manuel Pessanha Oliveira Martins Fernandes.
Patrícia Isabel Marques Santos.
Patrícia Rosário Rodrigues Andrade.
Raquel Gomes Ferreira Sousa.
Raquel Pereira Silva.
Rita Alexandra Lisboa Sousa Gomes.
Rita Alexandra Mota Nogueira.
Rita Susana Castro Soares.
Rosa Maria Gentil Protásio Costa.
Rui Gomes Lopes.
Rute Oliveira Mota.
Sandra Maria Silva Teixeira.

