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B — Conhecimentos gerais:

Serviços de extensão da biblioteca pública;
Plano Nacional de Leitura;
Bibliografia:
Decreto-Lei n.o 247/91, de 10 de Julho — aprova o Estatuto das
Carreiras de Pessoal Específicas das Áreas Funcionais de Biblioteca,
Documentação e Arquivo;
Manifesto da UNESCO sobre bibliotecas públicas;
Código de ética dos profissionais de informação em Portugal, aprovado a 25 de Junho de 1999 pela Associação BAD, INCITE e APDIS;
Regras Portuguesas de Catalogação;
Manual UNIMARC;
ISBD (M); ISBD (CR); ISBD (ER);
NP EN ISO 9001:2000;
Factores

Motivação para o desempenho do cargo.
Identificação com o conteúdo funcional.
Sentido crítico e de responsabilidade.
Espírito de iniciativa . . . . . .

Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro — Código
do Procedimento Administrativo;
Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro — estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos
dos municípios e das freguesias;
Decreto-Lei n.o 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local.
11.3 — A entrevista profissional (ETP) terá uma ponderação de
20 % e corresponderá à classificação obtida nos vários parâmetros
estabelecidos no quadro seguinte, expressa de 8 a 20 valores:

5

4

3

Grande motivação e excelente atitude.
Identifica-se plenamente . . .

Evidencia boa motivação . . .

Revela suficiente motivação.
Revela possuir algumas
noções.
Demonstra suficiente sentido crítico e de responsabilidade.
Revela pouco espírito . . . .

Demonstra possuir excelente sentido crítico e de
responsabilidade.
Evidencia excelente espírito.

Demonstra identificar-se
bem.
Evidencia bom sentido crítico e de responsabilidade.
Demonstra bom espírito . . .

2

A motivação demonstrada foi insuficiente.
Demonstra não se identificar.
Revela insuficiente sentido crítico e de responsabilidade
Sem espírito de iniciativa.

Assim, a classificação final (CF) será obtida da seguinte fórmula:

Aviso n.o 22 685/2007

CF = 0,40 AC + 0,40 PEC + 0,20 ETP

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 30 de Outubro de 2007, foi deferido, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 76.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
o pedido de interrupção da licença sem vencimento por um ano,
requerida pela assistente administrativa especialista Hélia Maria Isidoro Presumido Chora.
A referida licença, que teve início no dia 1 de Junho de 2007,
terminou no dia 4 de Novembro de 2007.

Em caso de igualdade de classificação, a ordenação dos candidatos
será definida de acordo com a utilização sucessiva dos critérios de
referência previstos no Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, ou
outros a definir pelo júri em caso de igualdade dos critérios definidos
ou da sua não aplicabilidade a nenhum dos candidatos.
12 — Local de afixação das listas — as listas dos candidatos admitidos, excluídos e classificação final serão afixadas no placard do átrio
do edifício dos Paços do Município de Moimenta da Beira.
13 — Composição do júri:
Presidente — Dr. Jorge de Jesus Costa, vereador em regime de
tempo inteiro.
Vogais efectivos:
Dr. Ricardo Inácio de Castro, técnico superior de 2.a classe, biblioteca e documentação, que substituirá o presidente nas suas faltas
ou impedimentos.
Dr.a Maria Madalena Laranjo Ramada Souto Rodrigues, técnica
superior assessora principal, serviço social.
Vogais suplentes:
Dr. António José Tavares Bondoso, chefe da Divisão Administrativa.
Paulo Manuel Carvalhais Coutinho, chefe de secção.
8 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Agostinho
Gomes Correia.
2611063537

5 de Novembro de 2007. — Por delegação de competências, a Directora do Departamento de Recursos Humanos, Rosaria Maria Soares
Murça.
2611063654
Aviso n.o 22 686/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 26 de Setembro de 2007, foi celebrado, nos
termos do disposto no n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 409/91,
de 17 de Outubro, e da alínea a) do n.o 3 do artigo 81.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, contrato de tarefa com Milena Cristina
Miranda Nunes Pedro.
O respectivo contrato terá início em 18 de Outubro de 2007 e
terá a duração de nove meses. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
5 de Novembro de 2007. — Por delegação de competências, a Directora do Departamento de Recursos Humanos, Rosaria Maria Soares
Murça.
2611063656
Aviso n.o 22 687/2007

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA
Aviso n.o 22 684/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 25 de Outubro de 2007, foi nomeado para
o lugar de encarregado de parque de máquinas Raul Manuel dos
Santos Pereira, candidato classificado em 1.o lugar no concurso interno
de ingresso para provimento do referido lugar, aberto por aviso inserido no Diário da República, 2.a série, n.o 150, de 6 de Agosto de
2007.
Deve o mesmo aceitar o referido lugar no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)
30 de Outubro de 2007. — Por delegação de competências, a Directora do Departamento de Recursos Humanos, Rosaria Maria Soares
Murça.
2611063701

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 27 de Setembro de 2007, foi celebrado, nos
termos do disposto no n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 409/91,
de 17 de Outubro, e na alínea a) do n.o 3 do artigo 81.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, contrato de tarefa com Flávio Guilherme
dos Santos Ferreira.
O respectivo contrato teve início em 11 de Outubro de 2007 e
será válido por três meses. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
5 de Novembro de 2007. — Por delegação de competências, a Directora do Departamento de Recursos Humanos, Rosaria Maria Soares
Murça.
2611063681
Aviso n.o 22 688/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vereador desta Câmara Municipal Miguel Canudo de 2 de Novembro de
2007, foi concedida, ao abrigo do n.o 1 do artigo 74.o do Decreto-Lei
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n.o 100/99, de 31 de Março, licença sem vencimento, de 5 a 16 de
Novembro de 2007, ao condutor de máquinas pesadas e veículos especiais desta autarquia António João Santos Duarte.
7 de Novembro de 2007. — Por delegação de competências, a Directora do Departamento de Recursos Humanos, Rosária Maria Soares
Murça.
2611063646

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA
Aviso n.o 22 689/2007
Concurso interno geral de acesso para provimento de um
lugar de operário principal da carreira
de canalizador, do grupo de pessoal operário qualificado
Para os efeitos previstos no n.o 1 do artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, e no uso da competência
prevista na alínea a) do n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, torna-se público que, por meu despacho de 25
de Outubro de 2007, nomeei definitivamente, nos termos do n.o 8
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.o 409/91, de 16 de Outubro,
na categoria de operário principal da carreira de canalizador do grupo
de pessoal operário qualificado do quadro de pessoal do município
de Nisa, escalão 1, índice 204, o funcionário Rui Manuel dos Remédios
Morujo, aberto por despacho da signatária de 8 de Junho de 2007,
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 133, de 12 de Julho de 2007.
Em conformidade com o artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, os interessados deverão aceitar a nomeação, no
prazo de 20 dias úteis contados a partir do dia da publicação do
presente aviso. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
26 de Outubro de 2007. — A Presidente da Câmara, Maria Gabriela
Pereira Menino Tsukamoto.
2611063503

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
Aviso n.o 22 690/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de concurso interno de acesso geral, para provimento de dois lugares da
carreira de técnico de informática na categoria de técnico do grau 2,
nível 1, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 83, de 30 de Abril de 2007, e por meu despacho de 5 de Novembro
de 2007, se procedeu à nomeação de João Carlos Baldeante Nunes
e Márcio Costa Vitorino para a categoria de técnico de informática
de grau 2, nível 1, carreira de técnico de informática.
Os nomeados deverão apresentar-se a aceitar o lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Telmo Henrique Correia Daniel Faria.
2611063522

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA
Aviso n.o 22 691/2007
Torno público que, pelos meus despachos de 31 de Outubro do
corrente ano e no uso das competências que me são conferidas pelo
artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Dezembro, alterada pela Lei
n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na sequência da reclassificação profissional a que foram sujeitos, determino a nomeação dos seguintes
funcionários para as categorias/carreiras que se passa a expor:
Foi Amélia Matos Oliveira Reis Fançony nomeada para a categoria
de técnica superior (estagiário), licenciada em Sociologia, pertencente
ao grupo de pessoal técnico superior, posicionada no escalão 1,
índice 321, a que corresponde o vencimento ilíquido de E 1048,87.
Foi Ana Isabel Martins Rosa Vilhena nomeada para a categoria
de auxiliar administrativa, pertencente ao grupo de pessoal auxiliar,
posicionada no escalão 2, índice 137, a que corresponde o vencimento
ilíquido mensal de E 447,65.

Foi António Manuel Guerreiro Carrasco nomeado para a categoria
de técnico superior de 2.a classe, licenciado em Administração Regional e Autárquica, pertencente ao grupo de pessoal técnico superior,
posicionado no escalão 1, índice 400, a que corresponde o vencimento
ilíquido de E 1307.
Foi António Manuel Viana Pacheco nomeado para a categoria
de pedreiro, pertencente ao grupo de pessoal operário qualificado,
posicionado no escalão 3, índice 160, a que corresponde o vencimento
ilíquido mensal de E 522,80.
Foi Armando José Ramos Campos nomeado para a categoria de
encarregado dos serviços de higiene e limpeza, inserido no grupo
de pessoal auxiliar (lugar de chefia do grupo de pessoal auxiliar),
escalão 1, índice 244, a que corresponde o vencimento ilíquido mensal
de E 797,27.
Foi Célia Maria Guerreiro Silvestre nomeada para a categoria de
jardineira, pertencente ao grupo de pessoal operário qualificado, posicionada no escalão 1, índice 142, a que corresponde o vencimento
ilíquido mensal de E 463,99.
Foi Emídia Gonçalves Matos Silva nomeada para a categoria de
jardineira, pertencente ao grupo de pessoal operário qualificado, posicionada no escalão 2, índice 151, a que corresponde o vencimento
ilíquido mensal de E 493,39.
Foi Fernando Jorge Carvalho Lourenço de Oliveira Cândido
nomeado para a categoria de assistente administrativo, pertencente
ao grupo de pessoal administrativo, posicionado no índice 199, a que
corresponde o vencimento ilíquido mensal de E 650,23.
Foi Gilberto Alves Gonçalves nomeado para a carreira de engenheiro civil, pertencente ao grupo de pessoal técnico superior, na
categoria de técnico superior (estagiário), licenciado em Engenharia
Civil, posicionado no escalão 1, índice 400, a que corresponde o vencimento ilíquido de E 1307, por aplicação do disposto no n.o 3 do
artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro.
Foi Hortênsia Maria N. Assunção Domingos nomeada na categoria
de técnica (estagiária), bacharelato em Gestão, pertencente ao grupo
de pessoal técnico, posicionada no escalão 1, índice 222, a que corresponde o vencimento ilíquido de E 725,39.
Foi Luís Miguel Ramos dos Santos nomeado na carreira de técnico
de informática, grau 1, nível 1, inserido ao grupo de pessoal de informática, posicionado no índice 290, a que corresponde o vencimento
ilíquido mensal de E 947,58.
Foi Maria do Carmo Raposo Gamas nomeada para a categoria
de técnico superior de 2.a classe, licenciada em Serviço Social, pertencente ao grupo de pessoal técnico superior, posicionada no escalão
1, índice 400, a que corresponde o vencimento ilíquido de E 1307.
Foi Maria José Amador nomeada para a categoria de técnica superior (estagiário), licenciada em Ciências Sociais, pertencente ao grupo
de pessoal técnico superior, posicionada no escalão 1, índice 321,
a que corresponde o vencimento ilíquido de E 1048,87.
Foi Nuno José Neves Rosado da Luz nomeado para a carreira
de engenheiro civil, pertencente ao grupo de pessoal técnico superior,
na categoria de técnico superior (estagiário), licenciado em Engenharia Civil, posicionado no escalão 1, índice 321, a que corresponde
o vencimento ilíquido de E 1048,87.
Foi Paulo Alexandre Fialho Jacob nomeado para a categoria de
técnico superior de 2.a classe, licenciado em Relações Públicas e Publicidade, pertencente ao grupo de pessoal técnico superior, posicionado
no escalão 1, índice 400, a que corresponde o vencimento ilíquido
de E 1307.
Foi Sílvia Marcelino de Campos nomeada na carreira de especialista
de informática, grau 1, nível 2 (estágio), licenciada em Engenharia
de Informática, inserida ao grupo de pessoal de informática, posicionada no índice 400, a que corresponde o vencimento ilíquido de
E 1307.
As presentes reclassificações profissionais produzem efeitos a partir
do dia 31 de Outubro de 2007 e os nomeados irão ocupar lugares
vagos constantes do quadro de pessoal publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 201, de 18 de Outubro do corrente ano. (Isentos
do visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.o, conjugado
com o n.o 1 do artigo 114.o, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
Foram cumpridos os procedimentos estabelecidos pela Lei
n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, sobre a existência de pessoal em
situação de mobilidade especial (SME).
31 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Camilo Coelho.
2611063595

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA
Aviso n.o 22 692/2007
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 19 de
Junho de 2007 da vereadora Adília Candeias, no uso da competência

