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origem à publicação do procedimento concursal e garantam reserva
de recrutamento.
10 — São excluídos os candidatos que não compareçam a qualquer
um dos métodos de seleção, bem como os que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo
aplicado o método de avaliação seguinte.
11 — Sistema de classificação final:
CF = (AC x 50 %) + (EAC x 50 %)
sendo:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências

11.1 — Os critérios de apreciação e de ponderação da AC e da
EAC, bem como o sistema de classificação final, incluindo a grelha classificativa, o sistema de valoração final do método e respetiva fórmula classificativa constam de atas de reuniões do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.
12 — Publicitação de lista: A lista unitária de ordenação final dos
candidatos será publicitada, em lugar público e visível, no edifício
da Freguesia de Montenegro e disponibilizada no site http://www.jf-montenegro.pt.
25-11-2016. — O Presidente da Freguesia de Montenegro, Steven
Sousa Piedade.
310048611

PARTE J1
AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Direção-Geral de Agricultura
e Desenvolvimento Rural
Aviso n.º 15686/2016
Em cumprimento do preceituado no n.º 2 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
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dezembro, faz-se público que, por meu despacho de 02 de agosto de
2016, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia
imediato ao da publicitação na Bolsa de Emprego Público, procedimento
concursal destinado à seleção e provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural: Chefe da Divisão de Ordenamento do Espaço Rural, da Direção
de Serviços do Território e Agentes Rurais, nos termos e condições publicitados na Bolsa de Emprego Público, a partir do 2.º dia útil posterior
ao da presente publicação.
10 de novembro de 2016. — O Diretor-Geral, Pedro Teixeira.
210072985
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