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em que:
AC = Avaliação Curricular;
HAB = Habilitação Académica;
FP = Formação Profissional;
EP = Experiência Profissional;
AD = Avaliação de Desempenho.
b) Entrevista de Avaliação de Competências — Visa obter através
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas
essenciais para o exercício da função.
Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem enunciada
e será excluído o candidato que obtenha uma valoração inferior a 9,5
valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método
ou fase seguinte. A ordenação final dos candidatos que completem o
procedimento será efetuada numa escala de 0 a 20 valores e resultará
da ponderação da seguinte fórmula:
OF = AC (50 %) + EAC (50 %)
em que:
OF — Ordenação Final;
AC — Avaliação Curricular;
EAC — Entrevista de Avaliação de Competências.
4.2 — Por razões de celeridade, uma vez que o recrutamento é urgente,
será faseada a utilização dos métodos de seleção, da seguinte forma:
aplicação do segundo método de seleção (Avaliação Psicológica ou
Entrevista de Avaliação de Competências), apenas a parte dos candidatos aprovados no método anterior, a convocar por tranches sucessivas
de candidatos, por ordem decrescente de classificação, respeitando a
prioridade legal até à satisfação das necessidades dos serviços.
5 — Composição do júri:
Concurso A e B:
Presidente — Dr. Ricardo Teixeira; diretor de departamento de Qualidade 100 %;
Vogais efetivos — Eng.ª Carla Alves, chefe de divisão de Conservação
de Espaço Público e Eng.ª Carla Ferreira, técnica superior;
Vogais suplentes — Eng.º José Nunes, técnico superior e Eng.º Sérgio
Martins, técnico superior.
O júri pode socorrer-se de outros elementos/entidades para a realização de alguns dos métodos de seleção que dada a sua especificidade
assim o exijam.
Atas do júri — Das atas do júri 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, são
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas;
6 — Notificações e forma de publicitação da lista unitária de ordenação final dos candidatos — As notificações e publicitação dos resultados
obtidos em cada método de seleção intercalar são efetuadas de acordo
com o n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na
sua atual redação, e através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de
Matosinhos e disponibilizada na sua página eletrónica.
A lista de ordenação final dos candidatos é unitária, ainda que, no
mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados diferentes métodos
de seleção, artigo 33.º e artigo 34.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na sua atual redação.
7 — Em situações de igualdade de valoração, serão aplicados os
critérios definidos no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na sua atual redação, subsistindo a igualdade, a preferência de
valoração será feita pela seguinte ordem: candidato com avaliação superior no primeiro método de seleção; candidato com avaliação superior
no segundo método de seleção.
8 — Posicionamento remuneratório: De acordo com o estabelecido
no artigo 42.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
9 — Aos candidatos com deficiência é-lhes garantido o direito estipulado no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro,
conforme o número de postos de trabalho a preencher nos diferentes
concursos.
10 — 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
20 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Guilherme
Pinto.
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Aviso n.º 3141/2014
Nomeação do chefe de gabinete do gabinete
de apoio à presidência
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presidente
da Câmara, datado de 20 de janeiro de 2014 e no uso da competência
que lhe confere a alínea b) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, foi designado para exercer funções de chefe do gabinete
de apoio à presidência, com a remuneração mensal legalmente atribuída
(cf. o disposto no n.º 1 do artigo 43.º do mesmo diploma legal), o técnico
superior José António Rodrigues Alexandre.
O chefe de gabinete exerce as respetivas funções com início no dia
13 de janeiro de 2014, inclusive, nos termos da alínea a) do n.º 2 do
artigo 128.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, e considerando que se
encontram cumpridos os dois requisitos previstos na norma citada.
8 de janeiro de 2014. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos
e Organização, Ana Paula Ruas (no uso da competência subdelegada
pelo despacho n.º 19/2014, de 6 de janeiro).
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MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO
Aviso n.º 3142/2014
Discussão Pública
Aditamento n.º 1 ao Alvará de Loteamento n.º 14/1999
Pousada — Vilela — Póvoa de Lanhoso
A Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, torna público, nos termos
e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de
março, que se encontra aberto um período de discussão pública, pelo
prazo de 15 dias, tendo por objetivo a aprovação de uma alteração ao
alvará de loteamento, designadamente, o lote n.º 7, sito na Travessa do
Parque Industrial, n.º 231, freguesia de Vilela, concelho de Póvoa de
Lanhoso, em que é requerente Ivo Bruno Manteigas Ribeiro Vieira,
contribuinte n.º 204340020, residente na Rua Paixão Bastos, n.º 96,
2.º Dtº, 4830 — 551 Póvoa de Lanhoso.
Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do presente
aviso no Diário da República, poderão os interessados apresentar por
escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e pedidos de esclarecimento relativamente à pretendida operação urbanística, as quais
serão posteriormente objeto de resposta fundamentada perante aqueles
que invoquem, designadamente:
a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial eficazes;
b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser ponderados em fase de elaboração;
c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
d) A eventual lesão de direitos subjetivos;
Mais se torna público o processo respeitante à operação de loteamento,
acompanhado de informação técnica elaborada pela respetiva Divisão
Municipal, se encontra disponível para consulta, da Divisão de Gestão
Urbanística e Planeamento, sita na Avenida da Republica no Edifício
dos Paços do Concelho da Póvoa de Lanhoso.
11 de fevereiro de 2014. — O Vereador, Dr. Armando Ferreira Fernandes.
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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA
Aviso n.º 3143/2014
Manuel Avelar Cunha Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Santa Cruz da Graciosa:
Torna público que a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, no
uso da competência referida na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei

