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no n. 1 deste aviso, para Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço,
Praça Dr. Eugénio Dias, 4 — CP 2590-016 Sobral de Monte Agraço,
nele devendo constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa — nome, data de nascimento, sexo, nacionalidade, estado civil, filiação, número e data de emissão do bilhete
de identidade ou cartão de cidadão, número de identificação fiscal,
residência completa, telefone, telemóvel e endereço eletrónico, este
último, caso exista;
b) Designação do procedimento concursal a que se candidata, com
indicação da carreira, categoria e atividade caracterizadora do posto de
trabalho a ocupar e respetiva referência, série, número e data do Diário
da República em que encontra publicado o presente aviso;
c) Declaração sob compromisso de honra da situação precisa, perante
cada um dos requisitos de admissão exigidos, previstos no art. 17.º, da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e descritos no ponto 5 do presente aviso,
bem como os demais factos constantes na candidatura;
d) Identificação da relação jurídica de emprego público previamente
estabelecida (caso exista), bem como da carreira, categoria de que seja
titular, da atividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce
funções;
e) Habilitações literárias;
12 — Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio eletrónico.
13 — Com os requerimentos de candidatura deverão ser apresentados
os seguintes documentos, sob pena de exclusão:
a) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assinado,
do qual conste a identificação pessoal, habilitações literárias, experiência profissional e quaisquer circunstâncias que possam influir na
apreciação do seu mérito ou constituir motivo de preferência legal, os
quais, todavia, só serão tidas em consideração pelo Júri do procedimento
concursal se devidamente comprovadas, nomeadamente fotocópia dos
documentos comprovativos da frequência das ações de formação e da
experiência profissional, bem como do documento comprovativo da
avaliação do desempenho relativo ao último período, não superior a
três anos (apenas para candidatos com vínculo de emprego público
previamente constituído);
b) Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações
literárias
c) Fotocópias do documento de identificação civil;
d) Os candidatos detentores de vínculo de emprego público devem
apresentar declaração atualizada à data da abertura do presente procedimento concursal emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato
pertence, da qual conste:
i) modalidade da relação jurídica de emprego público que detém;
ii) carreira/categoria e posição e nível remuneratórios;
iii) o tempo de execução das atividades inerentes ao posto de trabalho
que ocupa e o grau de complexidade das mesmas;
iv) A avaliação do desempenho relativa ao último período avaliativo,
não superior a três anos.
e) Os candidatos detentores de vínculo de emprego público devem,
ainda, apresentar, declaração de conteúdo funcional emitida pelo órgão
ou serviço a que o candidato pertence, devidamente atualizada à data da
abertura do presente procedimento concursal, da qual conste a atividade
que se encontra a exercer;
14 — Em anexo ao formulário de candidatura deverão os candidatos
juntar todos os documentos comprovativos de factos referidos no currículo respeitante, nomeadamente, à formação profissional [fotocópias
do(s) certificado(s) de formação profissional, ou outro(s) considerado(s)
relevante(s), sob pena de os factos não comprovados ou deficientemente
comprovados não serem tidos em conta na avaliação curricular].
15 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu curriculum, a
apresentação de elementos comprovativos das suas declarações, bem
como a exibição dos originais dos documentos apresentados.
16 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
17 — O Júri terá a seguinte composição
Ref. A:
Presidente do Júri: Júlia Maria Lopes da Silva Leitão, Chefe de Divisão
da Divisão de Educação Cultura e Ação Social da Câmara Municipal
de Sobral de Monte Agraço.
Primeiro Vogal Efetivo: Maria Manuela Paula de Castro, Chefe de
Divisão da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal
de Sobral de Monte Agraço, que substituirá o Presidente do Júri nas
suas faltas e impedimentos;
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Segundo Vogal Efetivo: Sandra Isabel Cacilhas de Oliveira, Técnica
Superior da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço;
Primeiro Vogal Suplente: Carla Alexandra Fernandes Duarte, Chefe
de Divisão da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente da Câmara
Municipal de Sobral de Monte Agraço
Segundo Vogal Suplente: Maria do Rosário Filipe Gonçalves, Técnica
Superior a Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço.
Ref. B
Presidente do Júri: Maria Manuela Paula de Castro, Chefe de Divisão
da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Sobral
de Monte Agraço;
Primeiro Vogal Efetivo: Carla Alexandra Fernandes Duarte, Chefe
de Divisão da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente da Câmara
Municipal de Sobral de Monte Agraço;
Segundo Vogal Efetivo: Raquel Ferreira Lima, Coordenadora Técnica
da Secção de Expediente, Taxas e Licenças da Câmara Municipal de
Sobral de Monte Agraço.
Primeiro Vogal Suplente: Raquel Conceição da Silva Pinheiro Leite,
Coordenadora Técnica da Secção Administrativa de Apoio aos Órgãos
Autárquicos da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço;
Segundo Vogal Suplente: Maria do Rosário Filipe Gonçalves, Técnica
Superior da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço
18 — 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 o sistema de valoração final dos métodos, são
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas, nos termos da al. t),
do art. 19.º, da Portaria.
19 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da República e afixada em local visível
e público das instalações do Município, nos termos do n. 6, art. 36.º,
da Portaria.
20 — Posicionamento Remuneratório: nos termos da legislação em
vigor.
21 — Nos termos do disposto no n. 1, do art. 19.º, da Portaria, o
presente aviso será publicitado integralmente na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação
no Diário da República e, por extrato, prazo máximo de três dias úteis
contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.
22 — Em cumprimento da alínea h) do art. 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.
7 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Alberto Quintino, Eng.º
311188177

MUNICÍPIO DE TAVIRA
Edital (extrato) n.º 326/2018
Jorge Manuel do Nascimento Botelho, Presidente da Câmara Municipal de Tavira, torna público que:
A Câmara Municipal, reunida em sessão ordinária de 06 de março de
2018, deliberou por unanimidade aprovar o projeto de regulamento do
regime de acesso, atribuição e gestão do parque habitacional e bem assim
a sua sujeição a apreciação pública pelo prazo de 30 dias, contados desde
a data de publicação do presente edital no Diário da República.
Os interessados, devidamente identificados, poderão, querendo, dirigir
por escrito ao Presidente da Câmara Municipal, eventuais sugestões e ou
reclamações, dentro do período atrás referido, para Câmara Municipal
de Tavira, Praça da República, 8800-951 — Tavira ou para camara@
cm-tavira.pt.
O processo está disponível para consulta, nas referidas instalações
dentro do horário de expediente e ainda no sítio do Município de Tavira
na internet www.cm-tavira.pt.
Após o cumprimento de tal formalidade legal, o projeto será submetido
à Assembleia Municipal para aprovação.
Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente edital e outros de
igual teor, que vão ser publicados nos lugares de estilo.
7 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
Manuel Nascimento Botelho.
311186549

