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serviços de Recursos Humanos e disponibilizado na página eletrónica 
do Município.

21 — A lista de ordenação final dos candidatos obedece aos critérios 
de ordenação preferencial, em caso de igualdade de valoração, estatuídos 
pelo artigo 35.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.

22 — As atas do júri onde constam os parâmetros da avaliação e 
respetiva ponderação por 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.

23 — Nos termos do disposto no n.º 1 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, o presente aviso será publicitado 
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil 
seguinte à presente publicação, na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Silves (www.cm -silves.pt) e por extrato, no prazo 
máximo de 3 dias úteis, contados da mesma data, num jornal de 
expansão nacional.

24 — Quota de Emprego para pessoas com deficiência — Poderão 
concorrer pessoas com deficiência, cujo grau de incapacidade seja igual 
ou superior a 60 %, nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro.

Os candidatos portadores de deficiência têm preferência de igualdade 
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, 
de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 3 de 
fevereiro de 2001.

24.1 — Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º 
e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
os candidatos com deficiência, devem declarar, no requerimento de 
admissão sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade 
e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do 
documento comprovativo.

Deverão ainda os mesmos candidatos mencionar no requerimento 
todos os elementos necessários ao processo de seleção, nomeadamente 
as suas capacidades de comunicação/expressão.

25 — 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, providen-
ciado escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação, conforme despacho publicado no Diário da República 
n.º 77, 2.ª série de 31 de março de 2000.

26 — Composição do júri
Presidente: Dr. Nelson Gonçalves Correia, Técnico Superior;
Vogais Efetivos: 
Eng.º João Carlos Saião Rodrigues Garcia, Técnico Superior, que 

substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
Eng.º João Luís Caetano Fialho Gomes, Técnico Superior;
Vogais suplentes:
Dr. Ricardo José da Conceição Tomé, Técnico Superior;
Dr. José Manuel Loureiro Fernandes, Técnico Superior.

11 de abril de 2014. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.

307763205 

 MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Aviso n.º 5598/2014
Nos termos do n.º 3, artigo 77.º, do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, 
de 20 de fevereiro e alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 181/2009, de 07 de agosto (RJIGT), informa -se que está aberto 
por um prazo de 22 dias, com início cinco dias após a publicação do 
presente aviso no Diário da República, um período de discussão pública 
da alteração do artigo 22.º do Plano de Pormenor de Salvaguarda do 
Centro Histórico de Trancoso.

A proposta de alteração, bem como a restante documentação que inte-
gra o procedimento, encontram -se disponíveis nos serviços municipais, 
onde poderão ser consultados nas horas normais de funcionamento, 
podendo os interessados, apresentar por escrito as suas reclamações, 
observações ou sugestões, até ao final do prazo referido.

22 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Amílcar José Nunes 
Salvador.

207776782 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 5599/2014
Torna -se público de que, por despacho do presidente da Câmara de 14 

de março de 2014, foi autorizada a prorrogação da nomeação em regime 
de substituição, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, da técnica superior Maria de Fátima Palmela de Faria Roque, 
no cargo de diretora do Departamento Municipal de Educação e Cultura.

11 de abril de 2014. — Por delegação de competências do Presidente 
da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo 
Serra Barreiros.

307761959 

 Aviso n.º 5600/2014

Procedimento Concursal Comum para a Constituição da Relação 
Jurídica de Emprego Público por Tempo 

Indeterminado — Assistente Operacional (área de Coveiro)

Lista unitária de ordenação final
Para cumprimento do disposto no artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, torna -se público, que se encontra afixada, na Divisão de 
Recursos Humanos e disponível para consulta na página eletrónica 
desta Câmara Municipal em: http://recursoshumanos.cmvfxira.com 
(link: “listas de ordenação final”), a Lista Unitária de Ordenação Final, do 
procedimento concursal acima indicado, aberto por aviso n.º 7467/2013, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 109, de 6 de junho de 
2013, a qual foi homologada, por despacho do Sr. Presidente da Câmara 
de 11 de abril de 2014, após renovação da deliberação de autorização 
da Assembleia Municipal de 19 de novembro de 2013.

15 de abril de 2014. — Por delegação de competências do Presidente 
da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo 
Serra Barreiros.

307766632 

 FREGUESIA DE FERREIROS DE TENDAIS

Aviso n.º 5601/2014

Licenças sem remuneração
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, adaptado à Administração Local 
pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, torna-se público que, 
por deliberação da Junta de Freguesia datada de 29-11-2013, foi auto-
rizada licença sem remuneração, ao assistente técnico desta autarquia, 
Paula Maria da Silva Rocha, pelo período de 12 meses, com efeitos a 
01 de janeiro de 2014.

23 de janeiro de 2014. — O Presidente da Junta de Freguesia, Cons-
tantino da Conceição Ribeiro.

307773971 

 FREGUESIA DE MARINHAIS

Aviso n.º 5602/2014
1 — Para os efeitos do disposto nos artigos 4.º e 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, conjugado com artigo 6.º e artigo 50.º da 
Lei n.º 12 -A/2008 (LVCR), de 27 de fevereiro, adaptada à Administração 
Local pelo Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e cumprindo o 
disposto no artigo 66.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro (LOE 
para 2013), torna -se público que, por deliberação do executivo da Junta 
de Freguesia de Marinhais, de 18 de abril de 2013, foi deliberado abrir 
procedimento de concurso comum, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar 
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, para 
constituição de relação jurídica de emprego público em contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do 
disposto nos n.º 1 e 3 do artigo 9.º, do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 21.º 


