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 MUNICÍPIO DO SABUGAL

Aviso n.º 14745/2009

Concurso externo de ingresso para ocupação de dois postos
de trabalho de fiscal municipal,

do grupo de pessoal técnico profissional
1 — Para os devidos efeitos torna -se público que por despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 22 de Abril de 2009, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias úteis, após a publicação do presente aviso 
no Diário da República, concurso externo de ingresso para ocupação 
de dois postos de trabalho de Fiscal Municipal, do grupo de pessoal 
Técnico Profissional, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, previstos e não ocupados no mapa 
de pessoal desta Câmara Municipal para o ano de 2009.

2 — Ao presente concurso são aplicáveis as regras do Decreto -Lei 
204/98 de 11 de Julho, aplicado à Administração Local pelo Decreto -Lei 
238/99 de 25 de Junho, do Decreto -Lei 404 -A/98 de 18 de Dezembro, 
aplicado à Administração Local pelo Decreto -Lei 412 -A/98 de 30 de 
Dezembro, da Lei 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro e da Portaria 83 -A/2009 
de 22 de Janeiro.

3 — O concurso é válido para ocupação dos lugares postos a concurso 
e caduca com o preenchimento dos mesmos.

4 — Conteúdo funcional dos lugares a concurso é o constante no 
despacho 20/94 da SEALOT de 12 de Maio.

5 — As funções dos lugares a ocupar serão desenvolvidas em toda a 
área do Concelho do Sabugal e aos lugares cabe o vencimento de 683,13 
€ correspondente ao Índice 199, Escalão 1.

6 — Podem candidatar-se ao presente concurso todos os indivíduos 
que, até ao fim do prazo fixado para apresentação de candidaturas, 
satisfaçam os requisitos exigidos na alínea c) do número 1 do artigo 4 
do Decreto -Lei n.º 412 -A/98 de 30 de Dezembro, concretamente posse 
do 12.º ano de escolaridade e curso especifico ministrado pelo Centro 
de Estudos e Formação Autárquica.

7 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchi-
mento obrigatório de formulário de candidatura, disponível na Secção 
de Recursos Humanos ou no site da Câmara Municipal do Sabugal, em 
www.cm -sabugal.pt, entregue pessoalmente na Secção de Recursos 
Humanos, ou remetido pelo Correio, com aviso de recepção, com indi-
cação do presente concurso, para Câmara Municipal do Sabugal, Praça 
da República, 6324 -007 Sabugal.

8 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob pena 
de exclusão, de currículo profissional datado e assinado, documento 
comprovativo das habilitações literárias e do curso de CEFA, fotocópias 
do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte.

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio electrónico.
9 — Requisitos de admissão
9 — a) Requisitos gerais:
Os referidos no artigo 8.º da Lei 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, a 

saber:
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 indispensável ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9 — b) Requisitos especiais:
Ser titular de curso especifico ministrado pelo CEFA — Centro de 

Estudos e Formação Autárquica.
10 — Métodos de selecção:
Avaliação Curricular (AC) — Visa avaliar a qualificação dos can-

didatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, per-
curso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e que se traduzirá na aplicação da 
seguinte formula:

AC = (HL + FP + EP)/3
em que:

AC = Avaliação curricular;
HL = Habilitação Literária;
FP = Formação profissional;
EP = Experiência Profissional.

Prova de conhecimentos escrita (PC) de natureza teórica, com a du-
ração e 1 hora e 30 minutos, pontuada de 0 a 20 valores, com carácter 
eliminatória e que versará sobre os seguintes temas:

Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 
5 -A/2002 de 11 de Janeiro (Competência dos órgãos representativos 
das Autarquias); Decreto -Lei 442/91 de 15 de Novembro, Código do 
Procedimento Administrativo) na versão do Decreto -Lei 6/96 de 31 
de Janeiro, Lei n.º 58/2008 de 9 de Setembro (Estatuto disciplinar 
dos Trabalhadores que exercem funções públicas), Lei 12 -A/2008 
de 27 de Fevereiro (Lei de Vínculos Carreiras e Remunerações), 
Decreto -Lei 433/82 de 27 de Outubro alterado pelo Decreto -Lei 
356/89 de 17 de Outubro, Decreto -Lei 244/95 de 14 de Setembro e 
Decreto -Lei 109/2001 de 24 de Dezembro (Lei Quadro das Contra 
Ordenações) e Decreto -Lei 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pela 
Lei 60/2007 de 4 de Setembro (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação)

Entrevista profissional de selecção (EPS)

11 — A classificação final será resultante da aplicação da seguinte 
fórmula:

CF = AC + PC + EPS
em que:

CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
PC = Prova de Conhecimentos;
EPS = Entrevista Profissional de Selecção.

12 — É excluído o candidato que obtenha uma classificação inferior 
a 9,5 valores.

13 — Júri do concurso:
O Júri do concurso terá a seguinte composição:
Vereador António dos Santos Robalo, que presidirá;
1.º Vogal efectivo — Vereador Ernesto Cunha, que substitui o Presi-

dente do júri nas suas faltas ou impedimentos;
2.º Vogal efectivo — Jaime Lino Neto Pereira Pinto, Chefe de Divisão 

em regime de substituição.
Vogais suplentes: Jorge Manuel Dias Gonçalves e Alfredo João Fer-

nandes Nobre, ambos Fiscais Municipais.

14 — As actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a 
grelha classificativa e os sistemas de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos quando solicitadas.

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

5 de Agosto de 2009. — O Presidente da Câmara, Manuel Rito Al-
ves.

302167158 

 MUNICÍPIO DE SINES

Aviso n.º 14746/2009
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de 

Janeiro, torna -se público que homologuei, em 22 -07 -2009, a Lista Uni-
tária de Ordenação Final dos candidatos admitidos ao Procedimento 
Concursal para: Assistentes Operacionais (Vigilantes), cujo aviso de 
abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 86 de 
05 de Maio de 2009.

A Lista encontra -se disponível em www.mun -sines.pt e afixada no 
placard da Câmara Municipal de Sines, e poderá ser objecto de consulta 
de segunda a sexta -feira das 09h00 às 17h00, no Sector de Recrutamento 
e Selecção.

5 de Agosto de 2009. — O Presidente da Câmara, Manuel Coelho 
Carvalho.

302178125 

 Aviso n.º 14747/2009
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de 

Janeiro, torna -se público que homologuei, em 30 -07 -2009, a Lista Uni-
tária de Ordenação Final dos candidatos admitidos ao Procedimento 
Concursal para Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeter-
minado: 1 Técnico Superior (Engenheiro do Ambiente), cujo aviso de 
abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 86 de 05 
de Maio de 2009.




