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candidato que tiver mais tempo de experiência profissional. Se após
aplicação destes critérios de desempate, subsistir o empate em relação
a alguns candidatos, será dada preferência: Ao candidato que tiver
um nível académico superior; subsistindo o empate, pela antiguidade
das habilitações literárias, sendo dada preferência ao candidato que
tiver concluído o último nível académico há mais tempo; subsistindo o
empate, pela data de nascimento, sendo dada preferência ao candidato
com mais idade.
16.4 — Considerando a faculdade prevista no artigo 8.º da Portaria,
acima referida, por razões de celeridade e de economia processual, os
métodos de seleção poderão ser aplicados de forma faseada, da seguinte
forma: aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos
do primeiro método de seleção (Prova de Conhecimentos ou Avaliação
Curricular); aplicação do segundo método de seleção (Avaliação Psicológica ou Entrevista de Avaliação de Competências), e do terceiro
método de seleção (Entrevista Profissional de Seleção), apenas a parte
dos candidatos aprovados no método imediatamente anterior, a convocar por tranches sucessivas de candidatos, por ordem decrescente
de classificação, respeitando a prioridade legal até à satisfação das
necessidades dos serviços.
16.5 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores,
em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção.
16.6 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e os sistemas e avaliação final de cada método, são
facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas, conforme alínea t)
do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria.
17 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
18 — Os candidatos admitidos serão convocados através de notificação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, nos
termos previstos no artigo 32.º da Portaria.
19 — Os candidatos excluídos são notificados para a realização da
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, através da forma prevista no n.º 3 do artigo 30.º da
Portaria.
20 — No âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o modelo
de formulário aprovado e disponível no site do Município (www.cm-montemorvelho.pt.pt), e entregue pessoalmente Subunidade Orgânica
de Atendimento Municipal, ou remetido pelo correio, com registo e aviso
de receção, para a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Praça da
República, 3140-258 Montemor-o-Velho.
21 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente,
afixada em local visível e público das instalações dos Paços do Concelho
e disponibilizada na sua página eletrónica.
22 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos após homologação, será afixada em local visível e público das instalações do
Município, na respetiva página eletrónica e na 2.ª série do Diário da
República.
23 — Composição do júri do concurso:

(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, a partir
da data da publicação (no DR), na página eletrónica do Município de
Montemor-o-Velho e por extrato, no prazo máximo de três dias úteis
contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.
27 — Em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente
aviso, aos procedimentos aplicam-se as disposições contidas na LTFP
e na Portaria.
19 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Emílio
Augusto Ferreira Torrão, Dr.
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MUNICÍPIO DE MOURA
Aviso n.º 11123/2018
Alteração à Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
do Núcleo Antigo da Cidade de Moura
Álvaro José Pato Azedo Alegria, Presidente da Câmara Municipal
de Moura, torna público que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º do
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, a Assembleia
Municipal de Moura, em sessão ordinária realizada em 26 de junho de 2018, deliberou por unanimidade aprovar a alteração à
delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Núcleo Antigo da
Cidade de Moura.
Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU,
os elementos que integram a deliberação da alteração à delimitação da
área de reabilitação urbana poderão ser consultados no sítio da Internet
da Câmara Municipal de Moura (www.cm-moura.pt) e na Divisão de
Planeamento, Gestão Urbanística, Investimento e Turismo, todos os dias
úteis no horário normal de atendimento ao público (das 9h00 às 12h30
e das 14h00 às 17h30).
20 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, Álvaro José Pato
Azedo Alegria.

Presidente: Coordenador Municipal de Proteção Civil, Hélder António
Simões Araújo, Eng.º
Vogais efetivos: Chefe da Divisão de Ambiente e Obras Municipais, Isabel de Jesus Maurício Quinteiro, Engª e Chefe da Divisão de
Administração Geral e Finanças, Andreia Sofia Marques Lopes dos
Santos, Dr.ª.
Vogais suplentes: Chefe da Unidade Orgânica de Conservação de
Infraestruturas e Logística, José António da Costa Pinheiro, Arq. e
Técnica Superior, Catarina Maria Oliveira Costa, Eng.ª.
Na ausência ou impedimento de um dos membros, a substituição será
efetuada por esta mesma ordem.
24 — Aos candidatos com deficiência, comprovada, é-lhes garantido
o direito estipulado no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
fevereiro, conforme o número de postos de trabalho a preencher nas
diferentes referências.
25 — Nos termos do Despacho conjunto n.º 373/2000, de 1 de março,
em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, 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.
26 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da mesma Portaria, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público
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