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do SIADAP, para a conversão da nota da AD multiplicar-se-á a mesma
pelo valor necessário a que esta entre numa escala de 0 a 20 valores.
12.19 — A 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. Esta entrevista deverá permitir
uma análise estruturada da experiência, qualificações e motivações profissionais, através de descrições comportamentais ocorridas em situações
reais e evidenciadas pelo candidato. A avaliação quantitativa encontrada
na análise anterior, corresponderá uma avaliação qualitativa encontrada
de acordo com os seguintes intervalos:
De 4 a 6 valores = Insuficiente;
> 6 e <10 valores = Reduzido;
≥10 e <14 = Suficiente;
≥14 e <18 = Bom;
≥18 e ≤20 Elevado.
12.20 — À Entrevista Profissional de Seleção são aplicáveis as considerações constantes do presente aviso nos pontos 12.12 a 12.12.4.
13 — Para efeitos do n.º 1, do artigo 46.º, da LTFP, os Júris referidos
no ponto 6.2 deste aviso, serão os mesmos para efeitos de acompanhamento e avaliação final dos períodos experimentais dos contratos de
trabalho que vierem a resultar dos presentes procedimentos concursais.
14 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à desistência do procedimento concursal.
15 — O Recrutamento será efetuado conforme o disposto na alínea d)
do n.º 1 do artigo 37.º, da LTFP.
16 — Os candidatos têm acesso às atas do júri, de acordo com a
alínea t), do n.º 3, do artigo 19.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, desde que o solicitem por escrito.
17 — Notificação dos candidatos admitidos e excluídos: i) Os candidatos admitidos serão convocados, por uma das formas previstas nas
alíneas a) a d), do n.º 3, do artigo 30.º, da citada Portaria, para a realização dos métodos de seleção, com indicação do local, data e horário
em que os mesmos devam ter lugar, nos termos previstos no n.º 1, do
artigo 32.º; ii) de acordo com o preceituado no n.º 1, do artigo 30.º, da
Portaria 83-A/2009, os candidatos excluídos serão notificados por uma
das formas previstas nas alíneas a) a d), do n.º 3, do mesmo artigo 30.º,
para a realização da audiência de interessados, nos termos do Código
do Procedimento Administrativo, cuja pronúncia deverá ocorrer nos
termos constantes no artigo 31.º, da mesma Portaria, em formulário
tipo de uso obrigatório a disponibilizar em: https://www.cm-pombal.
pt/recursos-humanos/concursos-de-pessoal-2018/.
18 — Em conformidade com o artigo 33.º, da Portaria n.º 83-A/2009,
a publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é
efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente a afixar na entrada
principal do Edifício dos Paços deste Concelho e disponibilizada
em: https://www.cm-pombal.pt/recursos-humanos/concursos-de-pessoal-2018/, sendo que, os candidatos aprovados em cada método
são convocados para a realização do método seguinte pela forma
prevista no n.º 3, do artigo 30.º, da mesma Portaria.
19 — Atento o artigo 36.º, da Portaria 83-A/2009: i) à lista unitária
de ordenação dos candidatos aprovados é aplicável com as necessárias
adaptações o disposto nos n.os 1 e 3, do artigo 30.º e n.os 1 a 5, do artigo 31.º, da mesma Portaria, para efeitos da audiência dos candidatos,
incluindo os que tenham sido excluídos, no decurso da aplicação dos
métodos de seleção são notificados do ato de homologação da lista de
ordenação final, a efetuar, também, pela forma prevista no n.º 3, do
referido artigo 30; iii) a lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada no local
referido no ponto anterior e disponibilizada em: https://www.cm-pombal.
pt/recursos-humanos/concursos-de-pessoal-2018/;
20 — Prazos de validade — Os procedimentos concursais são válidos
para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para efeitos do
previsto no n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na sua atual redação.
21 — Quota de emprego para pessoas com deficiência para todas
as ref.as:
Ref.as A e D — É garantida a quota prevista no n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, para o preenchimento dos
lugares postos a concurso, aos candidatos com deficiência devidamente
comprovada, com incapacidade igual ou superior a 60 %;
Ref.as B; C e E — Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato aprovado
nos métodos de seleção, que seja portador de deficiência devidamente
comprovada, com incapacidade igual ou superior a 60 %, tem preferência
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal.

22 — Para efeitos de admissão aos procedimentos concursais, e nos
termos do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os
candidatos com deficiência devem declarar no formulário tipo de candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e
tipo de deficiência, e indicar se necessitam de meios/condições especiais
para a realização dos métodos de seleção.
23 — 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.
24 — Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º, da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os presentes procedimentos serão publicitados na bolsa de emprego público, (www.bep.gov.pt), no 1.º dia
útil seguinte à presente publicação no Diário da República, na página
eletrónica do Município de Pombal (https://www.cm-pombal.pt/recursos-humanos/concursos-de-pessoal-2018/), por extrato e, no prazo máximo
de 3 dias úteis, contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.
25 — Determinação do posicionamento remuneratório: será efetuado
de acordo com as regras constantes do artigo 38.º, da LTFP, conjugado
com o artigo 42.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, cujos efeitos
foram prorrogados ao abrigo do artigo 20.º, da Lei n.º 114/2017, de 29 de
dezembro, tendo lugar imediatamente após o termo dos procedimentos
concursais, ou seja: Primeira posição da tabela remuneratória única,
correspondente ao nível 1, da carreira geral de Assistente Operacional,
em conformidade com o Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de
julho e com a Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, atualmente
fixada em 580,00€ (quinhentos e oitenta euros).
26 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.
6 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Diogo Mateus, Dr.
311184589

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA
Aviso (extrato) n.º 3736/2018
Abertura do período de discussão pública do projeto Operação
de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU)
da Área de Reabilitação Urbana Adjacente ao Núcleo Central
Vítor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de
Ponte de Lima, torna público, que a Câmara, em reunião 29 de janeiro
de 2018, deliberou aprovar a submissão a discussão pública do projeto
Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) da Área de Reabilitação Urbana Adjacente ao Núcleo Central, orientada por uma estratégia
de reabilitação urbana, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na atual redação da Lei
n.º 32/2012, de 14 de agosto, e ainda no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio. O período de discussão pública tem início no
5.º dia posterior à publicação do presente aviso no Diário da República,
com a duração de 20 dias, nos termos legalmente previstos.
Durante esse período os interessados podem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por escrito, devidamente identificadas
e dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, ou
para o correio eletrónico em geral@cm-pontedelima.pt.
Torna ainda público, que o projeto Operação de Reabilitação Urbana
Sistemática (ORU) da Área de Reabilitação Urbana Adjacente ao Núcleo Central encontra-se disponível para consulta no Balcão Único do
Município de Ponte de Lima, sito no edifício dos Paços do Concelho,
nas horas normais de expediente, e na página da Internet do Município
de Ponte de Lima.
5 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor
Mendes, Eng.
311180295
Aviso (extrato) n.º 3737/2018
Abertura do período de discussão pública do Relatório
sobre o Estado do Ordenamento
do Território (REOT) de Ponte de Lima
Vítor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de
Ponte de Lima, torna público, nos termos e para os efeitos do previsto
no n.º 5 do artigo 189.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão

