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24 — Os 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, sendo igualmente publicada
na 2.ª série (parte H) do Diário da República, afixada no placard da
Junta de Freguesia e disponibilizada na página eletrónica da Junta de
Freguesia de Silves.
25 — A lista de ordenação final dos candidatos obedece aos critérios
de ordenação preferencial, em caso de igualdade de valoração, estatuídos
pelo o 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.
26 — A ata do júri onde consta 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 é facultada aos
candidatos sempre que solicitada.
27 — 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 6 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 Junta de Freguesia de Silves (www.
jf-silves.pt) e por extrato, no prazo máximo de 3 dias úteis, contados da
mesma data, num jornal de expansão nacional.
28 — 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.
28.1 — Em ambas as referências, os candidatos portadores de deficiência têm preferência em 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.
28.2 — 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 comunicação/expressão.
29 — 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, providenciado 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.
30 — Composição do júri:
Ref.ª A
Presidente: Rogério Belchior Guerreiro, Encarregado Operacional da
Câmara Municipal de Silves;
Vogais Efetivos: Anabela de Fátima Martins Azevedo, Assistente
Técnica da Junta de Freguesia de Silves, que substituirá o Presidente
nas suas faltas e impedimentos e Paula Cristina de Assunção Gonçalves
Vieira, Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves;
Vogais Suplentes: Mónica Maria Fausto Gonçalves, Assistente Operacional de Junta de Freguesia de Silves; Lídia Maria Sebastião Lima,
Assistente Operacional da Câmara Municipal de Silves.
Ref.ª B

Candidatos Aprovados, relativa ao Procedimento Concursal Comum,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134,
de 14-07-2016 (Parte H), para a contratação de um posto de trabalho
da carreira/categoria de Assistente Operacional (funções de Pedreiro),
constante no mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra.
1.º Francisco José dos Santos Clemente — 14,80 valores
2.º José Manuel Gaspar Pimentel — 14,40 valores
3.º Márcio Alexandre Simões Pereira — 13,30 valores
A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por deliberação
do Conselho de Administração de 17 de julho de 2017, foi notificada
aos candidatos, através de ofício registado, encontrando-se afixada nos
Recursos Humanos destes Serviços e disponibilizada na página eletrónica
em www.smtuc.pt, tudo nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
17 de julho de 2017. — A Presidente do Conselho de Administração,
Dr.ª Rosa Reis Marques.
310646732
Aviso (extrato) n.º 9010/2017
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009,
de 22 de janeiro, faz-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final dos
Candidatos Aprovados, relativa ao Procedimento Concursal Comum,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134,
de 14-07-2016 (Parte H), para a contratação de três postos de trabalho
da carreira/categoria de Assistente Operacional (funções de Mecânica),
constante no mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra.
1.º Anthony Figueira da Silva Rodrigues — 16,34
2.º António José Caetano dos Santos — 15,98
3.º João Manuel Bento Cardoso — 15,62
4.º Joel Filipe Girão Santos — 14,50
5.º Simão Pedro Monteiro Santos Maneja — 14,36
6.º Jorge Manuel Salgado Faria — 13,78
7.º Tiago Artur Bartolo Escaroupa Lopes — 13,26
8.º Diogo Filipe Ribeiro Mendes — 13,02
9.º Maurício Rafael Bernardes Costa — 12,62
A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por deliberação
do Conselho de Administração de 17 de julho de 2017, foi notificada
aos candidatos, através de ofício registado, encontrando-se afixada nos
Recursos Humanos destes Serviços e disponibilizada na página eletrónica
em www.smtuc.pt, tudo nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
17 de julho de 2017. — A Presidente do Conselho de Administração,
Dr.ª Rosa Reis Marques.
310646716
Aviso (extrato) n.º 9011/2017

Presidente: Rogério Belchior Guerreiro, Encarregado Operacional da
Câmara Municipal de Silves
Vogais Efetivos: Anabela de Fátima Martins Azevedo, Assistente
Técnica da Junta de Freguesia de Silves, que substituirá o Presidente
nas suas faltas e impedimentos e Paula Cristina de Assunção Gonçalves
Vieira, Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves;
Vogais Suplentes: Mónica Maria Fausto Gonçalves, Assistente Operacional de Junta de Freguesia de Silves; Lídia Maria Sebastião Lima,
Assistente Operacional da Câmara Municipal de Silves.
17 de julho de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, Tito dos
Santos Coelho.
310645769

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA
Aviso (extrato) n.º 9009/2017
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009,
de 22 de janeiro, faz-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final dos

Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009,
de 22 de janeiro, faz-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final dos
Candidatos Aprovados, relativa ao Procedimento Concursal Comum,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134,
de 14-07-2016 (Parte H), para a contratação de um posto de trabalho
da carreira/categoria de Assistente Operacional (funções de Serralheiro
Mecânico), constante no mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados
de Transportes Urbanos de Coimbra.
1.º Henrique David Gonçalves Ferreira — 14,17
2.º Sérgio Filipe Simões Gonçalves — 13,02
3.º Jorge Manuel Salgado Faria — 12,96
4.º António Manuel Alves da Costa Ferreira — 12,41
5.º João Filipe Barracho Monteiro — 12,24
A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por deliberação
do Conselho de Administração de 17 de julho de 2017, foi notificada
aos candidatos, através de ofício registado, encontrando-se afixada nos
Recursos Humanos destes Serviços e disponibilizada na página eletrónica
em www.smtuc.pt, tudo nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
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Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
17 de julho de 2017. — A Presidente do Conselho de Administração,
Dr.ª Rosa Reis Marques.
310646692
Aviso (extrato) n.º 9012/2017
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009,
de 22 de janeiro, faz-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final dos
Candidatos Aprovados, relativa ao Procedimento Concursal Comum,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134,
de 14-07-2016 (Parte H), para a contratação de um posto de trabalho
da carreira/categoria de Assistente Operacional (funções de Eletricista),
constante no mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra.
1.º — Pedro Miguel Dias Gonçalves — 14,17 valores
2.º — Marcio Erik Sousa de Oliveira — 13,93 valores
3.º — Frederico José Gonçalves Oliveira — 12,12 valores
A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por deliberação
do Conselho de Administração de 17 de julho de 2017, foi notificada
aos candidatos, através de ofício registado, encontrando-se afixada nos
Recursos Humanos destes Serviços e disponibilizada na página eletrónica
em www.smtuc.pt, tudo nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
17 de julho 2017. — A Presidente do Conselho de Administração,
Dr.ª Rosa Reis Marques.
310646668

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
Aviso n.º 9013/2017
1 — Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante designada por LTFP, conjugado
com a alínea a) do 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, torna público que o Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, em sua reunião de 11
de maio de 2017, deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento concursal comum de recrutamento, tendo em vista a ocupação,
por tempo indeterminado, de 01 posto de trabalho não ocupado do mapa
de pessoal dos Serviços Municipalizados de Leiria, Refª: PC-05/2017:
a) Carreira/categoria: Assistente Operacional.
b) N.º de trabalhadores a recrutar: 01.
c) Atribuições/competências ou atividades a cumprir ou a executar:
na área de fiel de armazém, tendo em vista a prossecução das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível dos Serviços Municipalizados de Leiria, para a correspondente unidade orgânica, em
função da sua área de atividade: funções de natureza executiva, de
caracter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem
definidas e com graus de complexidade variáveis; execução de tarefas
de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos
e serviços, podendo comportar esforço físico; responsabilidade pelo
equipamento sobre sua guarda e pela correta utilização, procedendo,
quando necessário à manutenção e reparação dos mesmos; nomeadamente, receber, armazenar e fornecer, contra requisição, matérias-primas, ferramentas, acessórios e materiais diversos, registar as entradas
e saídas dos materiais em fichas próprias e/ou no sistema informático;
determinar os saldos registando-os enviando periodicamente aos serviços competentes toda a documentação necessária à contabilização
das operações subsequentes, zelar pelas boas condições de armazenagem dos materiais e arrumando-os e retirando-os para fornecimento
d) Local de trabalho: Localiza-se na subunidade de avarias e conservação de redes da Divisão de Exploração e Conservação dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Leiria,
e abrange área do Concelho de Leiria.
2 — Constituição das relações jurídicas de emprego público:
a) Modalidade: Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, ao abrigo na alínea a) do n.º 3 e na primeira parte do
n.º 4 do artigo 6.º da LTFP;

b) Posicionamento remuneratório: A 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, tendo lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal, sendo a posição remuneratória de referência a
correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria de assistente
Operacional, nível 1 da tabela remuneratória única, a que corresponde
a retribuição mínima mensal garantida.
c) Recrutamento: De entre trabalhadores com relações jurídica de
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida,
sendo efetuado pela ordem decrescente da ordenação final dos candidatos
colocados em situação de requalificação, e, esgotados estes, dos restantes
candidatos (cf. n.º 3 do artigo 30.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
LTFP). Caso da aplicação do princípio que antecede resulte a impossibilidade de ocupação de todos ou de alguns dos postos de trabalho que
o recrutamento se opere, a título excecional, nos termos do disposto no
n.º 4 do artigo 30.º da LTFP, de entre candidatos aprovados com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público
previamente estabelecido;
d) Quota de emprego para candidatos com deficiência com grau de
incapacidade funcional igual ou superior a 60 %. O candidato com
deficiência tem preferência em caso de igualdade de classificação;
e) Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, “a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove uma política de igualdade de oportunidades entre
os homens e mulheres ao acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação”.
3 — Requisitos de admissão:
3.1 — Requisitos relativos ao trabalhador previstos no artigo 17.º
da LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 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 indispensáveis ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
3.2 — Habilitações académicas exigidas: Escolaridade obrigatória
(por referencia à data de nascimento dos candidatos) insuscetível de
substituição por adequada formação ou experiência profissional.
3.3 — Outros requisitos de admissão:
a) Ser titular de carta de condução nas categorias B e C;
3.4 — Outros requisitos de recrutamento previstos n.º 1 do artigo 35.º
da LTFP:
a) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar diferente atribuição, competência ou atividade dos Serviços Municipalizados de Leiria;
b) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar qualquer atribuição, competência ou atividade, de outro órgão ou
serviço ou que se encontrem em situação de requalificação;
c) Trabalhadores integrados noutras carreiras;
d) Trabalhadores que exerçam os respetivos cargos em comissão de
serviço ou que sejam sujeitos a outros vínculos de emprego público por
tempo determinado ou determinável e indivíduos sem relação jurídica
de emprego público previamente estabelecida.
A não titularidade dos requisitos previstos nos pontos 3.1. a 3.4. que
antecedem, até à data limite para a entrega das candidaturas, determina
a exclusão dos candidatos.
Consideram-se ainda excluídos do respetivo procedimento, os 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 dos Serviços Municipalizados de Leiria, idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação
se publicita o procedimento.
4 — Métodos de seleção obrigatórios e complementares:
Para efeitos do disposto n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, e caso sejam apenas
admitidos candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado previamente estabelecida, serão utilizados as provas de
conhecimentos e/ou a avaliação curricular como único método de seleção
obrigatório (cf. n.º 5 do artigo 36.º da LTFP).
4.1 — Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar no recrutamento
dos candidatos que, cumulativamente, sejam titulares da categoria e se
encontrem a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade

