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Carreira Profissional: 2004 à atualidade — a exercer como Advogado 
em Loures. Em junho de 2010 a fevereiro de 2011 — Chefe administra-
tivo da secretaria da Faculdade de Enfermagem da Escola Superior de 
Enfermagem São Francisco das Misericórdias. Entre setembro de 2007 
a junho de 2010 — Advogado na sociedade de Advogados Possolo & 
Carneiro Gomes em Lisboa.

Entre 2003 a 2007 — Administração e Gestão de Condomínios 
em Loures. Entre janeiro de 2003 a janeiro de 2004 — Conser-
vatória do Registo Comercial de Lisboa desempenhando funções 
técnico -administrativas na receção, análise e conclusão dos re-
gistos e das prestações de contas das empresas. Entre outubro de 
1999 a abril de 2000 — Direção técnica de acidentes de trabalho 
e na direção automóvel na Companhia de Seguros Bonança S. A. 
Entre novembro de 1998 a setembro de 1999 — Direção técnica 
na área de sinistros automóvel na AUTOGERE — Companhia de 
seguros S. A.  — Grupo BCP. Entre novembro 1996 a novembro 
de 1997 — Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais da 
Câmara Municipal de Loures como Técnico Superior de Relações 
Internacionais.

Nome: Duarte Nuno Ferreira Morgado
Habilitações Académicas: Mestre em Teologia pela Faculdade de 

Teologia — UCP Lisboa.
Curso de Especialização de Arquitetura de Igrejas — Faculdade de 

Arquitetura da Universidade de Lisboa.
Carreira Profissional: setembro de 2013 a setembro de 2018 — Vi-

gário Paroquial/Coadjutor nas Paróquias de Bucelas, Fanhões, 
Loures, Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal. Entre 2015 e 
2018 — Vogal da direção da Casa do Gaiato de Lisboa. Entre junho 
e outubro de 2018 — Presidente da Confraria do Círio dos Saloios 
de Nossa Senhora do Cabo Espichel. Em janeiro de 2018 — Pro-
vedor da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Loures e 
Coordenador -Geral da mesma instituição entre outubro de 2018 
e março de 2019.

22 de março de 2019. — O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Carlos Santos.
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inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer candidato com 
o perfil adequado”. Também não se encontram constituídas reservas 
de recrutamento internas na Câmara Municipal de Lousada que satis-
façam a necessidade do recrutamento em causa. As Autarquias Locais 
não têm de consultar a Direção -Geral dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de valorização profissional (anterior regime 
da requalificação), de acordo com solução interpretativa uniforme da 
Direção -Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devida-
mente homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração 
Local, em 15 de julho de 2014, razão pela qual esta Autarquia não fez 
a referida consulta.

3.2 — Nos termos do determinado no artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação e em cumpri-
mento da alínea t) do n.º 1 do artigo 90.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, foi efetuada consulta à Comunidade Intermuni-
cipal do Tâmega e Sousa sobre a existência de pessoal em sistema 
de requalificação nos municípios que integram aquela Comunidade, 
tendo esta informado, no dia 13 de março de 2019, que ainda não está 
constituí da, naquela Comunidade, a Entidade Gestora da Requalificação 
nas Autarquias (EGRA).

4 — Âmbito do recrutamento:
4.1 — Nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 

20/06, podem candidatar -se trabalhadores com vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, a termo ou sem vínculo de emprego 
publico.

5 — Local de trabalho: as funções serão exercidas na área do con-
celho de Lousada.

6 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a concurso e para constituição de 
reserva de recrutamento interna, nos termos do artigo 40.º da Portaria, 
sempre que a lista de ordenação final, devidamente homologada, con-
tenha um número de candidatos aprovados superior ao dos postos de 
trabalho a ocupar que será utilizada, sempre que, no prazo de 18 meses 
contados da data homologação da referida lista, haja necessidade de 
ocupação de idênticos postos de trabalho.

7 — Identificação e caracterização do posto de trabalho:
7.1 — Exercer as atividades inerentes à carreira e categoria de 

Técnico superior (Serviço Social), nos termos do mapa a que se refere 
o n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), correspondente ao grau de complexidade 3 compreendendo as 
seguintes funções e competências, conforme descritas na ref.ª 1.2.28 
do Anexo A ao mapa de Pessoal para 2018: Exerce com autonomia 
e responsabilidade funções de estudo, conceção e adaptação de mé-
todos e processos científico -técnicos, inerentes à respetiva licencia-
tura, inseridas, nomeadamente, nos seguintes domínios de atividade: 
Colaboração na resolução de problemas de adaptação e readaptação 
social dos indivíduos, grupos ou comunidades, provocados por cau-
sas de ordem social, física ou psicológica, através da mobilização de 
recursos internos e externos, utilizando o estudo, a interpretação e o 
diagnóstico em relações profissionais, individualizadas, de grupo ou 
de comunidade; Deteção de necessidades dos indivíduos, grupos e 
comunidades; estudo, conjuntamente com os indivíduos, das soluções 
possíveis do seu problema, tais como a descoberta do equipamento 
social de que podem dispor, possibilidade de estabelecer contactos 
com serviços sociais, obras de beneficência e empregadores; cola-
boração na resolução dos seus problemas, fomentando uma decisão 
responsável; Ajuda os indivíduos a utilizar o grupo a que pertencem 
para o seu próprio desenvolvimento, orientando -os para a realização 
de uma ação útil à sociedade, pondo em execução programas que 
correspondem aos seus interesses; Auxílio das famílias ou outros 
grupos a resolverem os seus próprios problemas, tanto quanto possí-
vel através dos seus próprios meios, e a aproveitarem os benefícios 
que os diferentes serviços lhes oferecem; Tomada de consciência das 
necessidades gerais de uma comunidade e participação na criação de 
serviços próprios para as resolver, em colaboração com as entidades 
administrativas que representam os vários grupos, de modo a contribuir 
para a humanização das estruturas e dos quadros sociais; Realização 
de estudos de caráter social e reunião de elementos para estudos inter-
disciplinares; Realização de trabalhos de investigação, em ordem ao 
aperfeiçoamento dos métodos e técnicas profissionais; Aplicação de 
processos de atuação, tais como entrevistas, mobilização dos recursos 
da comunidade, prospeção social, dinamização de potencialidades a 
nível individual, interpessoal e intergrupal.

7.2 — A descrição de funções em referência, não prejudica a 
atribuição ao trabalhador de funções, não expressamente men-
cionadas, que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as 
quais o trabalhador detenha qualificação profissional adequada 
e que não impliquem desvalorização profissional, nos termos do 
artigo 81.º da LGTFP.

 MUNICÍPIO DE LOUSADA

Aviso n.º 6804/2019

Procedimento concursal comum para ocupação de 2 postos de tra-
balho da carreira e categoria de técnico superior (serviço social), 
para constituição de relação jurídica de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.
1 — Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2017, de 
30 de maio e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril (de 
ora em diante designado por “Portaria”), torna -se público que, por 
autorização da Câmara Municipal de Lousada, conferida através de 
deliberação tomada na reunião ordinária de 16 de julho de 2018, se 
encontra aberto, pelo prazo de dez (10) dias úteis, a contar da data de 
publicação do presente aviso no Diário da República, o procedimento 
concursal comum de recrutamento para constituição de relação jurídica 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, para preenchimento dos postos de 
trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município 
de Lousada.

2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público, 
(www.bep.gov.pt), na página eletrónica do Município de Lousada, 
(www.cm -lousada.pt), a partir da data da publicação no Diário da Re-
pública deste aviso, e por extrato, em jornal de expansão nacional no 
prazo máximo de três dias úteis contados da data daquela publicação.

3 — Procedimentos prévios:
3.1 — Consultada a Entidade Centralizadora para Constituição de 

Reservas de Recrutamento (ECCRC), em cumprimento do disposto 
no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria, foi prestada a seguinte informação 
em 13 de março de 2019: “Não tendo, ainda, decorrido qualquer pro-
cedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento 
para a categoria de Técnico Superior (Serviço Social), declara -se a 
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8 — Posicionamento remuneratório: O posicionamento remune-
ratório obedecerá ao disposto no n.º 1 e n.º 7, do artigo 38.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, conjugado com o n.º 1 do 
artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, 31 de dezembro (LOE 2015) aplicável 
por força do disposto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 
de dezembro (LOE 2018). De acordo com o disposto na subalínea i) 
da alínea d) do n.º 3, do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, a posição remuneratória de referência é a 2.ª posição 
remuneratória /nível remuneratório 15, da carreira geral de técnico 
superior, a que corresponde o valor de 1.201,48€ (mil duzentos e 
um euros e quarenta e oito cêntimos), conforme previsto no n.º 7 do 
artigo 38.º da LGTFP.

Tratando -se de trabalhadores detentores de prévio vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, inseridos na carreira e categoria de 
Técnico Superior, os mesmos serão colocados na posição remuneratória 
correspondente à remuneração atualmente auferida.

9 — Requisitos de admissão: Os candidatos devem reunir os re-
quisitos gerais e especiais de admissão até ao último dia do prazo de 
candidatura.

9.1 — O recrutamento é restrito a trabalhadores detentores de vínculo 
de emprego público, por tempo indeterminado, de acordo com o disposto 
no n.º 3, do artigo 30.º, da LTFP, e que reúnam, cumulativamente, os 
requisitos previstos no artigo 17.º da mesma lei, a saber:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, por convenção internacional ou por 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 indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9.2 — Requisitos especiais:
Licenciatura em Serviço Social ou Ciências Sociais conforme forma-

ção académica descrita no Anexo A ao Mapa de Pessoal de 2018.
Não há lugar, no presente procedimento concursal, à substituição 

do nível habilitacional exigido por formação adequada ou experiência 
profissional.

10 — Formalização de candidaturas:
10.1 — Nos termos conjugados dos artigos 27.º e 51.º da Portaria, 

as candidaturas deverão ser conter a menção da referência a que se 
candidatam, e serão formalizadas através do preenchimento obri-
gatório do formulário de candidatura, disponível nos Serviços de 
Atendimento ao Munícipe deste Município e na página eletrónica do 
Município de Lousada em www.cm -lousada.pt, sendo apenas admis-
sível a apresentação de candidaturas em suporte de papel, podendo 
ser entregue pessoalmente na Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos — Atendimento ao Munícipe, entre as 9:00 e as 16:00 ho-
ras, ou remetido pelo correio, com registo e aviso de receção, para o 
Município de Lousada, Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 4620 -695 
Lousada.

10.2 — As candidaturas devem ser acompanhadas, obrigatoriamente, 
dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, atualizado, dele devendo constar os seguintes 
elementos: nome, morada, contactos, incluindo endereço de correio 
eletrónico, número do bilhete de identidade ou cartão de cidadão, habi-
litações literárias, funções que exerce bem como as que exerceu, quando 
exista experiência profissional, com indicação dos respetivos períodos 
de duração e atividades relevantes, assim como a formação profissio-
nal detida, com indicação da entidade promotora, data de frequência e 
duração (em horas);

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos da formação profissional, nos termos 

do exigido na parte final da alínea a) deste ponto;
d) Documento comprovativo do grau de incapacidade, caso tenha 

sido preenchido o campo 8.1 do formulário;
e) Quaisquer outros documentos que o candidato entenda dever apre-

sentar por considerar relevantes para apreciação do seu mérito.
f) Declaração emitida pelo serviço de origem, devidamente atua-

lizada, da qual constem de maneira inequívoca, as seguintes infor-
mações:

i) Modalidade da relação jurídica de emprego público que detém e 
atual posição remuneratória detida;

ii) Conteúdo funcional do posto de trabalho que ocupa ou que 
tenha ocupado em anos anteriores e que apresentem identidade fun-
cional com o posto de trabalho a que se candidata, com indicação 
detalhada das atividades, atribuições e competências inerentes ao 
posto ocupado;

iii) A avaliação de desempenho relativa aos 2 últimos ciclos ava-
liativos, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 
ou, sendo o caso, indicação dos motivos de não avaliação em um ou 
mais anos.

10.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da Lei;

10.4 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

10.5 — O requerimento de admissão deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, dos documentos constantes do ponto 10.2. Constitui 
igualmente motivo de exclusão a entrega extemporânea da candidatura.

11 — Métodos de seleção:
11.1 — Por estar em causa a constituição de relações jurídicas de 

emprego público por tempo indeterminado e atento ao disposto do 
artigo 36.º da LGTFP e do artigo 6.º da Portaria, os métodos de seleção 
obrigatórios a aplicar são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos escrita (PCE) e Avaliação Psicológica 
(AP), aos candidatos que:

Não se encontrem a cumprir ou a executar a atividade caracteri-
zadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi 
publicitado

Se encontrem em situação de requalificação, que imediatamente 
antes, não tenham desempenhado atribuição, competência ou atividade 
caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento 
foi publicitado;

b) Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de Avaliação de Compe-
tências (EAC), aos candidatos que:

Tenham vínculo de emprego público previamente constituído e se 
encontrem a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 
caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento 
foi publicitado:

Se encontrem em situação de requalificação, que imediatamente 
antes, tenham desempenhado atribuição, competência ou atividade ca-
racterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento 
foi publicitado

11.2 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 36.º, da LTFP, 
no recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou a executar 
a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de 
trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos em 
situação de valorização (anterior requalificação) que, imediatamente 
antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou ati-
vidade, serão aplicados os métodos de seleção Avaliação Curricular e 
Entrevista de Avaliação de Competências, exceto quando afastados, 
por escrito, mediante declaração no formulário de candidatura op-
tando pelos métodos obrigatórios Prova Escrita de Conhecimentos e 
Avaliação Psicológica.

11.3 — De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 18.º da Portaria, 
a valoração dos métodos anteriormente referidos será considerada até 
às centésimas, de acordo com a especificidade de cada método, sendo 
os resultados convertidos para a escala de 0 a 20 valores.

11.4 — A classificação final dos candidatos, que completem o pro-
cedimento, resultará da ponderação das classificações quantitativas dos 
dois métodos de seleção que será expressa na escala de 0 a 20 valores, 
nos termos do n.º 1 do artigo 34.º da Portaria, e será efetuada através 
da seguinte fórmula, consoante o caso.

CF = 40 % PC + 30 % AP + 30 % EPS

ou
CF = 40 % AC + 30 % EAC + 30 % EPS

sendo que: CF = Classificação Final PC = Prova de conhecimentos 
AC = Avaliação curricular AP = Avaliação Psicológica EAC = Entre-
vista de Avaliação de Competências EPS = Entrevista Profissional de 
Seleção

11.5 — A Prova de Conhecimentos visa avaliar os conhecimentos 
académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício de determinada função, de modo a avaliar a 
capacidade de aplicação dos conhecimentos a situações concretas e à 
resolução de problemas, no âmbito da atividade desenvolvida no posto 
de trabalho a ocupar:

A Prova de Conhecimentos, com caráter eliminatório, terá a forma 
escrita e de natureza teórica, com permissão de consulta da legislação 
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em suporte papel, com a duração de uma hora e trinta minutos, com 
30 min de tolerância versando sobre:

Decreto -Lei n.º 126 -A/2017 de 6 de outubro
Lei n.º 17/2000, de 8 de agosto
Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro (com as devidas alterações)
Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro (com as devidas alterações)
Lei n.º 81/2014 de 19 de dezembro (com as devidas alterações)
Lei n.º 147/99 de 1 de setembro (com as devidas alterações)
Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto
Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Mu-

nicípio de Lousada
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na sua redação atual.
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

11.6 — A Avaliação Psicológica visa avaliar, através de técnicas 
de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade 
e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um 
prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocu-
par, tendo como referência o perfil de competências previamente 
definido.

11.7 — A Avaliação Curricular visa analisar a qualificação dos can-
didatos, designadamente a habilitação académica, complementar ou 
profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida 
e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de de-
sempenho obtida.

11.8 — A Entrevista de Avaliação de Competências visa obter, através 
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais diretamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função.

11.9 — Prova de entrevista profissional de seleção — visa obter uma 
relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, a experiência 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a intera-
ção estabelecida entre o entrevistador e entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

12 — Cada um dos métodos de seleção ou fases, é eliminatório, sendo 
excluído do procedimento o candidato que não comparecer a qualquer um 
dos métodos de seleção ou obtiver uma valoração inferior a 9,5 valores 
num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase 
seguinte, nos termos do n.º 13 do artigo 18.º, da Portaria.

13 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada nas 
instalações do Município de Lousada e disponibilizada na respetiva 
página eletrónica.

14 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte por uma das formas previstas no n.º 3 
do artigo 30.º da referida Portaria:

15 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º referido 
na alínea anterior, os candidatos excluídos serão notificados por uma 
das formas previstas no seu n.º 3 para a realização da audiência dos 
interessados.

16 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Porta-
ria, as atas do Júri, nas quais constam os parâmetros de avaliação 
e respetiva ponderação de cada um dos fatores que integram os 
métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e os sistemas 
de valoração dos métodos serão facultadas aos candidatos sempre 
que solicitadas.

17 — Em situações de igualdade de valoração serão observados 
os critérios de ordenação preferencial estipulados no artigo 35.º da 
Portaria, em caso de subsistir igualdade de valoração efetuar -se -á 
o desempate nos termos dos critérios definidos pelo júri do proce-
dimento.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após 
homologação pelo Presidente da Câmara Municipal de Lousada, é 
afixada em local visível e público das instalações do Município de 
Lousada e disponibilizada na respetiva página eletrónica, nos ter-
mos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria, sendo publicado um aviso 
na 2.ª série do Diário da República, com a informação da respetiva 
publicitação.

19 — O recrutamento será feito nos termos definidos na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 37.º da LGTFP e terá lugar após o termo do procedimento 
concursal.

20 — Composição do Júri: o Júri do procedimento é composto por 
um presidente, dois vogais efetivos e dois vogais suplentes:

Presidente do Júri — Professor Doutor José Alberto Mendes Falcão 
dos Reis, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior de 
Serviço Social;

Vogais efetivos
1.º Vogal: Dr. Joaquim Carvalho Pereira, Coordenador da Divisão de 

Apoio ao Estudante dos Serviços de Ação Social de UTAD, substituindo 
o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal: Dr.ª Vania Gabriela Esteves da Silva, Chefe da Divisão 
Administrativa e Recursos Humanos;

Vogais suplentes
1.º Vogal: Professora Doutora Berta Pereira Granja, Professora no 

Instituto Superior de Serviço Social do Porto o Porto;
2.º Vogal: Dr.ª Telma Inês Xavier Correia, Chefe da Divisão de As-

suntos Jurídicos, em regime de substituição.

21 — Conforme exarado no despacho conjunto n.º 373/2000, de 31 de 
março, faz -se constar a seguinte menção: “Em cumprimento da alínea h) 
do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto enti-
dade 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”.

22 — Quotas de Emprego:
De acordo com o artigo n.º 3, n.º 3 do Decreto -Lei n.º 29/2001, 

de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em 
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência.

Os candidatos devem declarar no requerimento de admissão no 
ponto 8.1 do Formulário de Candidatura, sob compromisso de honra, 
o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de 
comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos 
do diploma supramencionado.

2 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Pedro Daniel Ma-
chado Gomes, Dr.
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 MUNICÍPIO DE MAFRA

Aviso (extrato) n.º 6805/2019

Admissão de Candidaturas para um Trabalhador para o Exercício
de Funções de Técnico Superior — Na Área

de Geografia — Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado
Nos termos dos n.os 4 e 5 do Artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de 
abril, torna -se público que a 01 de abril de 2019, foi homologada 
pelo Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Hélder António Guerra 
de Sousa Silva, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
que completaram o procedimento concursal, publicitado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 58, em 22 de março de dois mil e de-
zoito, na Bolsa de Emprego Público, em 23 de março de dois mil e 
dezoito e no Jornal Diário de Noticias em 24 de março de dois mil 
e dezoito, através do aviso n.º 3840/2018, para o preenchimento 
de um posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, 
na área de Geografia, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado.

Mais se informa que, em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
citada no ponto anterior, a referida lista, se encontra afixada, no Edifício 
dos Paços do Município, bem como disponível em www -cm -mafra.pt.

2 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Hélder António Guerra 
de Sousa Silva.
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 MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Aviso n.º 6806/2019

Procedimento concursal de seleção para provimento
do cargo de direção

intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão de Finanças

Para os devidos efeitos, torna -se público que, findo o procedi-
mento concursal para o provimento do cargo de direção intermédia 


