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Aviso n.º 8593/2017
Delimitação da Unidade de Execução Ferreira de Cima
Discussão pública
Hugo Manuel dos Santos Martins, Presidente da Câmara Municipal
de Odivelas, torna público que a Câmara Municipal de Odivelas deliberou na 10.ª Reunião Pública, de 17 de maio de 2017, dar início ao
período de discussão pública da Proposta de Delimitação da Unidade
de Execução Ferreira de Cima, localizada na zona poente do território
de Ramada, na União das Freguesias de Ramada e Caneças, nos termos
do n.º 2 do artigo 89.º, por remissão do disposto no n.º 4 do artigo 148.º
do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
O período de discussão pública terá início 5 (cinco) dias úteis após a
data de publicação do presente Aviso no Diário da República, decorrendo
durante os 20 (vinte) dias úteis subsequentes.
Os interessados poderão consultar a Proposta de Delimitação da Unidade de Execução Ferreira de Cima, respetivos Termos de Referência e
Programa Desenhado em www.cm-odivelas.pt, ou no Departamento de
Gestão e Ordenamento Urbanístico, sito na Avenida Amália Rodrigues,
N.º 20-A, Urbanização da Ribeirada, 2675-624 Odivelas.
As observações, sugestões ou reclamações, devem ser formuladas por
escrito e dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, até
ao termo do referido período, utilizando, para o efeito, o impresso próprio
(ficha de participação) que pode ser obtido no local acima referido ou na
página da Câmara Municipal de Odivelas, remetido por correio eletrónico
para geral@cm-odivelas.pt ou endereçado ao Departamento de Gestão e
Ordenamento Urbanístico, através da morada supra indicada.
14 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Hugo
Martins.
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Aviso n.º 8594/2017
1 — Identificação dos Procedimentos: Para efeitos do disposto no
n.º 5 do artigo 30.º, artigo 33.º e seguintes, da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho
(doravante LTFP), 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
6 de abril, no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de
setembro, com a última redação dada pela Lei n.º 80/2013, de 28 de
novembro, e no n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março
(LOE 2016), torna-se público que por deliberação da Câmara Municipal
de Odivelas, na sua 7.ª reunião ordinária, realizada no passado dia 5 de
abril, se encontram abertos pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, os seguintes
procedimentos concursais:
Ref.ª 1 — Procedimento Concursal Comum para ocupação de um
posto de trabalho, previsto e não ocupado, na carreira e categoria de
Técnico Superior, com formação na área de Engenharia Civil;
Ref.ª 2 — Procedimento Concursal Comum para ocupação de um
posto de trabalho, previsto e não ocupado, na carreira e categoria de
Técnico Superior, com formação na área de Higiene e Segurança no
Trabalho.
2 — Nos termos do previsto no artigo 4.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, declara-se não existirem reservas de recrutamento constituídas
na Câmara Municipal de Odivelas para os postos de trabalho em causa
e, a Entidade Centralizadora para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC),em 29 de março passado, declarou a inexistência em
reserva de recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado,
dado ainda não ter decorrido qualquer procedimento concursal para
constituição de reservas de recrutamento;
2.1 — Na sequência do Despacho n.º2556/2014 — SEAP, as autarquias não estão sujeitas à obrigação de consulta prévia à Direção Geral de
Qualificação dos Trabalhadores (INA) prevista na Portaria n.º 48/2014,
de 26 de fevereiro, no âmbito do procedimento prévio de recrutamento
de trabalhadores em situação de requalificação.
3 — Identificação da Entidade que realiza o procedimento: Câmara
Municipal de Odivelas — Paços do Concelho — Quinta da Memória,
Rua Guilherme Gomes Fernandes — 2675-372 Odivelas, geral@cm-odivelas.pt.
4 — N.º de Postos de Trabalho a Ocupar: Os procedimentos concursais são válidos para os postos de trabalho supra referenciados,
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal
de Odivelas, publicitado na Internet na página www.cm-odivelas.pt, e
constituem reserva de recrutamento nos termos do n.º 1 do artigo 40.º
da Portaria citada.

5 — Modalidade do Vínculo de Emprego Público a Constituir: Contrato de Trabalho em Funções Públicas Por Tempo Indeterminado.
6 — Local onde as funções vão ser exercidas:
Área do Município de Odivelas.
7 — Caracterização dos postos de trabalho:
Na área e com o conteúdo funcional descrito no Mapa de Pessoal da
Câmara Municipal de Odivelas:
Ref.ª 1
Área:
Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos — Exercício das atividades de gestão, planificação, execução e controle das obras municipais
relativas a infraestruturas, espaços urbanos, iluminação pública e gestão do
mobiliário urbano; elaboração e implementação de estudos e projetos com
vista a melhorar a mobilidade sustentável no Concelho e as acessibilidades
intra e inter concelhias, bem como a conceção, implementação, manutenção e conservação da sinalização horizontal, vertical e semafórica;
Conteúdo Funcional:
Exercício do conteúdo funcional inerente à categoria de Técnico Superior (n.º 2, artigo 88.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas,
publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho — anexo);
Complementado com o seguinte conteúdo funcional, conforme descrito
no Mapa de Pessoal: Efetuar o lançamento e proceder à fiscalização de
empreitadas; Gerir contratos de fornecimento de Mobiliário Urbano
(MU) — Abrigos e Sinalização Direcional; Monitorizar e planear a rede
de transportes coletivos; Elaborar e ou colaborar em pareceres, planos e
estudos diversos no âmbito do Setor; Participar nas vistorias de receções
provisórias e definitivas de obras de Urbanização; Efetuar o estudo,
implementação, manutenção e conservação da sinalização semafórica
e painéis dinâmicos; Assegurar a execução de obras de forma a criar
condições de circulação e utilização dos transportes públicos; Proceder
à monitorização e análise de dados, levantamento da sinistralidade de
acordo com os critérios da Entidade Nacional de Sinistralidade Rodoviária; Assegurar o Plano Municipal de Segurança Rodoviária; Assegurar
o planeamento, a programação e a coordenação de iniciativas e empreendimentos, municipais ou em parceria, de caráter imperativo ou estratégico para o desenvolvimento concelhio no domínio das acessibilidades.
Ref.ª 2
Área:
Divisão de Recursos Humanos e Formação — Exercício de todas as
atividades inerentes à admissão, gestão, formação profissional, saúde
ocupacional, higiene e segurança no trabalho e refeições dos trabalhadores municipais;
Conteúdo Funcional:
Exercício do conteúdo funcional inerente à categoria de Técnico Superior (n.º 2, artigo 88.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas,
publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho — anexo);
Complementado com o seguinte conteúdo funcional, conforme descrito
no Mapa de Pessoal no Setor de Saúde Ocupacional, Higiene e Segurança no
Trabalho: Elaborar pareceres, informações e documentação técnica de suporte
à decisão, no âmbito das temáticas do Setor; Proceder ao desenvolvimento
do plano de prevenção de riscos profissionais; Efetuar deslocações aos
locais de trabalho em matéria de segurança e higiene no trabalho; Proceder
à participação e acompanhamento dos processos de acidentes de trabalho;
Colaborar na elaboração de estudos e relatórios inerentes às atividades do
Setor; Identificar e interpretar a regulamentação e legislação específica da
área; Elaborar o orçamento anual para o Setor; Proceder à realização da
manutenção de extintores; Elaborar a proposta e acompanhar o procedimento
de fornecimento de refeições aos trabalhadores municipais; Efetuar atendimento telefónico e presencial, prestando esclarecimentos de cariz técnico.
8 — Nível Habilitacional Mínimo Exigido:
Ref.ª 1 — A titularidade de Licenciatura na Área de Engenharia Civil;
Ref.ª 2 — A titularidade de Licenciatura, complementada com o Certificado de Aptidão Profissional (CAP) de Técnico Superior de Segurança
e Higiene no Trabalho.
9 — Recrutamento:
9.1 — Requisitos de Admissão: Só serão admitidos ao Procedimento
Concursal os candidatos que tenham:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
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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:
Ref.ª 1 — Título Profissional válido para o exercício da profissão
de Engenheiro Civil, nomeadamente a inscrição na respetiva Ordem
Profissional.
9.3 — Indicação de quem pode ser candidato: Em cumprimento do
disposto no n.º 3, do artigo 30.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções
Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, o recrutamento é restrito a trabalhadores detentores de vínculo de emprego
público por tempo indeterminado. Nos termos das alíneas a) a c) do
n.º 1 do artigo 35.º da mesma Lei, podem candidatar-se: trabalhadores
integrados na mesma carreira, a cumprir ou executar diferente atribuição,
competência, ou atividade, do órgão ou serviço em causa; trabalhadores
integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar qualquer atribuição, competência, ou atividade, de outro do órgão ou serviço ou que
se encontrem em situação de requalificação; trabalhadores integrados
em outras carreiras;
9.4 — Indicação de quem não pode ser candidato: Não podem ser
admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados
na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal da
Câmara Municipal de Odivelas idênticos aos postos de trabalho para
cuja ocupação se publicita os presentes procedimentos;
9.5 — Posicionamento remuneratório: De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, publicada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o posicionamento do trabalhador
recrutado numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de
negociação com o empregador público, a qual terá lugar imediatamente
após o termo do procedimento concursal, com os limites e condicionalismos impostos pelo n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de
31 de dezembro (LOE 2015), em cumprimento do n.º 1 do artigo 19.º
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, Lei de Orçamento de Estado
para 2017;
9.5.1 — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 38.º, da Lei Geral
de Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, e do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro, dando cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 19.º da
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, Lei de Orçamento de Estado para
2017, os candidatos informam prévia e obrigatoriamente o empregador
público do posto de trabalho que ocupam e da posição remuneratória
correspondente à remuneração que auferem;
9.5.2 — De acordo com o disposto na subalínea ii) 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);
9.6 — Ordem de Recrutamento: O recrutamento dos candidatos que
integram a lista unitária de ordenação final homologada, deve observar
as seguintes prioridades:
1.º Trabalhadores colocados em situação de requalificação, nos termos
da alínea d,) do n.º 1, do artigo 37.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções
Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
2.º Trabalhadores detentores de vínculo de emprego público por
tempo indeterminado.
9.7 — Critérios de ordenação preferencial: Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto no 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 6 de abril.
10 — Prazo, Forma e Local de Apresentação da Candidatura:
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante formulário de candidatura obrigatório, de acordo com o disposto no artigo 51.º, da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril,
da DGAEP (Direção-Geral da Administração e do Emprego Público)
disponível na página eletrónica www.cm-odivelas.pt ou no Departamento
Jurídico de Gestão Financeira e Patrimonial — Divisão de Recursos
Humanos e Formação, — Secção de Recrutamento e Seleção, sita na Av.
D. Dinis, n.º 96-C, em Odivelas, podendo ser entregues pessoalmente
nesta morada, das 09h30 às 12h00 e das 14h30 às 17h00, ou remetido
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pelo correio, com aviso de receção, expedido até ao 10.º dia útil a
contar da data da publicitação deste anúncio, para Câmara Municipal
de Odivelas, Av. Amália Rodrigues, Lote 7 — Piso 0-Urbanização da
Ribeirada, 2675-432 Odivelas.
10.1 — Documentos Exigidos na Apresentação da Candidatura: O
requerimento de admissão a procedimento concursal deverá ser acompanhado, obrigatoriamente, dos seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae atualizado, dele devendo constar os seguintes
elementos: nome, morada, contactos, incluindo endereço de correio
eletrónico, número de bilhete de identidade ou cartão de cidadão, habilitações 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 profissional detida, com indicação da entidade promotora, data de frequência e
duração (em horas);
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos da formação profissional;
d) Declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a modalidade da relação jurídica de emprego público que tem, a antiguidade na
carreira, e no exercício de funções públicas, a avaliação de desempenho
obtida nos três últimos períodos, a posição remuneratória que detém e
o conteúdo funcional do posto de trabalho que ocupa;
e) Cédula Profissional (relativa à Ref.ª 1);
f) Cópia do Certificado de Aptidão Profissional (CAP) de Técnico
Superior de Segurança e Higiene no Trabalho (relativo à Ref.ª 2).
Deverá ser apresentado um formulário e os respetivos documentos
comprovativos por cada procedimento concursal a que está a concorrer.
Não são admitidas candidaturas enviadas por correio eletrónico.
10.2 — A não apresentação dos documentos referidos nas alíneas a),
b), d), e) e f), determina a exclusão do procedimento.
10.3 — Aos candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal
de Odivelas não é exigida a apresentação de fotocópia do certificado
de habilitações literárias, dos comprovativos da formação profissional
ou comprovativos de outros factos indicados no curriculum, desde
que tais documentos se encontrem arquivados no respetivo processo
individual e os candidatos expressamente refiram que os mesmos se
encontram arquivados naquele processo, nem da declaração referida
na alínea e) do ponto 10.1 do presente aviso, que será oficiosamente
entregue ao júri pela Divisão de Recursos Humanos e Formação/Setor
de Gestão de Pessoal.
11 — Composição e Identificação do Júri: O Júri dos Procedimentos
Concursais terá a seguinte composição:
Ref.ª 1
Presidente:
Eng. José Manuel Cabral Mateus da Fonseca, Chefe da Divisão de
Infraestruturas e Espaços Urbanos.
Vogais Efetivos:
Eng. Paulo Miguel Cabeçadas Ataíde Ferreira Coutinho, Técnico Superior, que substituirá o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
Dr.ª Ana Cecília Batista Franco Cordeiro, Técnica Superior.
Vogais Suplentes:
Eng. Vitorino de Jesus Ferreira Rodrigues, Técnico Superior;
Dr.ª Maria de Fátima Guerreiro Vieira Garcia, Técnica Superior.
Ref.ª 2
Presidente:
Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano, Diretor do Departamento Jurídico e Gestão Financeira e Patrimonial.
Vogais Efetivos:
Dra. Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte, Chefe da Divisão
de Recursos Humanos e Formação, que substituirá o Presidente nas suas
faltas ou impedimentos;
Dr.ª Verónica Alexandra Resende Correia, Técnica Superior.
Vogais Suplentes:
Dr.ª Maria de Fátima Guerreiro Vieira Garcia, Técnica Superior;
Dr.ª Piedade da Conceição Gageiro Lopes, Técnica Superior.
12 — Métodos de Seleção:
Considerando o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 36.º, da Lei Geral de
Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
conjugado com os n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de fevereiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
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6 de abril, o presente recrutamento ficará limitado, à utilização de um
método de seleção obrigatório, Prova de Conhecimentos, ou Avaliação
Curricular nos termos da alínea a) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do n.º 5,
do artigo 36.º da já mencionada Lei Geral de Trabalho em Funções
Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
Os métodos de seleção a aplicar, nos termos do n.º 2, do artigo 6, 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, serão os seguintes:
12.1 — Relativamente aos candidatos que:
Não se encontrem a cumprir ou a executar a atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi
publicitado;
Se encontrem em situação de requalificação, que imediatamente
antes, não tenham por último cumprido ou a executado a atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento
foi publicitado;
Será o seguinte:
a) Prova de Conhecimentos;
12.1.1 — 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 a duração de uma hora, versando sobre
a aplicabilidade da legislação referente a:
Ref.ª 1
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
Código do Procedimento Administrativo;
Código dos Contratos Públicos;
Regime Jurídico das Acessibilidades;
Condições de Segurança e de Saúde no Trabalho em Estaleiros Temporários ou móveis;
Código da Estrada;
Regulamento de Sinalização e Transito.
Ref.ª 2
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
Código do Trabalho;
Código do Procedimento Administrativo;
Regime Jurídico da Promoção e Saúde no Trabalho, incluindo a
prevenção;
Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho na Administração Pública.
12.1.2 — Legislação (cuja consulta é permitida):
Ref.ª 1
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual;
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro;
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, aprova o Código dos Contratos
Públicos (CCP), que estabelece a disciplina aplicável à contratação
pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam
a natureza de contrato administrativo, com as alterações introduzidas
por: Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 02/10; Decreto-Lei n.º 149/2012,
de 12/07; Lei n.º 64-B/2011, de 30/12; Decreto-Lei n.º 131/2010, de
14/12; Lei n.º 3/2010, de 27/04; Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10;
Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11/09; Lei n.º 59/2008, de 11/09; Retificação n.º 18-A/2008, de 28/03;
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, Aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via
pública e edifícios habitacionais;
Decreto-Lei n.º 273/2003 de 20/10, que procede à revisão da regulamentação das condições de segurança e de saúde no trabalho em
estaleiros temporários ou móveis, constante do Decreto-Lei n.º 155/95,
de 1 de julho, mantendo as prescrições mínimas de segurança e saúde
no trabalho estabelecidas pela Diretiva n.º 92/57/CEE, do Conselho,
de 24 de junho;
Decreto-Lei n.º 114/94, de 03 de maio que aprova o Código da Estrada com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 40/2016, de
29/07;
Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, alterado pelo
artigo 1.º do Decreto Regulamentar n.º 41/2002, de 20 de agosto e aditado
pelo artigo único do Decreto Regulamentar n.º 13/2003, de 26 de junho,
aprova em anexo o Regulamento de Sinalização do Trânsito.

Ref.ª 2
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual;
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual;
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro;
Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua redação atual;
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, na sua redação atual;
Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro.
12.2 — Relativamente aos candidatos que:
Se encontrem a cumprir ou a executar a atividade caracterizadora do
posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado;
Se encontrem em situação de requalificação, que imediatamente antes,
tenham encontrado a cumprir ou a executar a atividade caracterizadora do
posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado;
Será o seguinte:
b) Avaliação Curricular
12.2.1 — A Avaliação Curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica, percurso profissional,
relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de
funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. Sendo, para tanto,
considerados e ponderados os seguintes elementos de maior relevância
para o posto de trabalho a ocupar:
a) Habilitação académica, ou nível de qualificação certificado pelas
entidades competentes;
b) A formação profissional, considerando-se as áreas de formação
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as
competências necessárias ao exercício da função;
c) A experiência profissional com incidência sobre a execução de
atividades inerentes ao posto de trabalho e grau de complexidade das
mesmas;
d) A avaliação do desempenho relativa aos três últimos períodos de
avaliação, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.
12.2.2 — Os candidatos referidos no ponto 12.2., podem afastar,
mediante declaração escrita no formulário de candidatura, a utilização
deste método de seleção, optando pelo método previsto no 12.1.
12.3 — A todos os candidatos será aplicado, como método de seleção
complementar, a Entrevista Profissional de Seleção;
12.3.1 — A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal.
13 — Critérios de apreciação, ponderação e eliminação: Cada um
dos métodos de avaliação será avaliado, respetivamente, de 0 a 20
valores. A ponderação, para valoração final, da Avaliação Curricular e
da Prova de Conhecimentos será de 70 %, e da Entrevista Profissional
de Seleção será de 30 %. A valoração final dos métodos de seleção é
expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas,
sendo a classificação obtida através da média aritmética ponderada das
classificações dos elementos a avaliar. Os parâmetros de avaliação e
critérios de apreciação e ponderação constam da Ata n.º 1 do presente
procedimento concursal. Cada um dos métodos de seleção é eliminatório
pela ordem enunciada no artigo 18.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, e, é excluído do procedimento o candidato que tenha obtido
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos, não lhe sendo
aplicado o método seguinte.
14 — Publicitação da Lista Unitária de Ordenação Final dos
Candidatos: — A lista unitária de ordenação final dos candidatos é
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada nas instalações
da Divisão de Recursos Humanos e Formação da Câmara Municipal
de Odivelas sita na morada referida no ponto 10 e disponibilizada na
página www.cm-odivelas.pt
15 — Quotas de Emprego:
Nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/01,
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, o Município de Odivelas, enquanto Entidade
Empregadora Pública, 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.
27 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Hugo
Martins.
310618714

