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A Alteração da Tabela Geral de Taxas e Emolumentos terá a seguinte
redação:

Aviso (extrato) n.º 6038/2018

“Taxas e Emolumentos”
Serviços Administrativos
ATESTADOS E DECLARAÇÕES
ATESTADOS (GERAL)
DECLARAÇÕES (GERAL)
IDONEIDADE, IDENTIDADE
INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA (COMPROVADA)

5.00€
5.00€
10.00€
ISENTO

CERTIFICAÇÃO DE CÓPIAS
ATÉ QUATRO PÁGINAS INCLUSIVE
POR CADA PÁGINA A MAIS

8.00€
1.00€

FOTOCÓPIAS / IMPRESSÕES
POR FACE (A4)
POR FACE (A3)
COLETIVIDADES E ESCOLAS (SEM CEDÊNCIA DE FOLHAS)
INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA (COMPROVADA)
VENDA DE PRODUTOS
EMBLEMA COM BRASÃO
EMBLEMA COM BRASÃO
NÚMEROS DE PORTA
GALHARDETE
ROTEIRO DA FREGUESIA

PRETO
0.10€
0.20€
GRATUITO
ISENTO

2.00€
GRATUITO
2.50€
2.50€
5.00€

CORES
0.20€
0.40€
GRATUITO
ISENTO

ESTUDANTES

Licença de Canídeos e Gatídeos
REGISTO E LICENCIAMENTO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS
REGISTO INICIAL (50% da taxa de profilaxia definido pela Direção Geral de
Veterinária)
LICENÇA ANUAL: Categoria A – Cão de companhia
LICENÇA ANUAL: Categoria B – Cão com fins económicos
LICENÇA ANUAL: Categoria C – Cão para fins militares / segurança
LICENÇA ANUAL: Categoria D – Cão para investigação científica
LICENÇA ANUAL: Categoria E – Cão de caça
LICENÇA ANUAL: Categoria F – Cão guia
LICENÇA ANUAL: Categoria G – Cão potencialmente perigoso
LICENÇA ANUAL: Categoria H – Cão perigoso
LICENÇA ANUAL: Categoria I – Gato

2.50€
4.00€
4.50€
ISENTO
ISENTO
5.00€
ISENTO
10.00€
12.00€
2.00€

Cemitério
INUMAÇÕES / EXUMAÇÕES
INUMAÇÕES
EXUMAÇÕES DE OSSADAS
EXUMAÇÕES DE OSSADAS
TRANSLADAÇÃO PARA OUTRA FREGUESIA
UTILIZAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA

CONCESSÃO DE TERRENOS
TERRENO PARA SEPULTURA (CEMITÉRIO ANTIGO)
TERRENO PARA SEPULTURA (CEMITÉRIO NOVO)
TERRENO PARA JAZIGO
OSSÁRIOS
LICENÇA DE OBRAS
CONSTRUÇÃO EM SEPULTURA
CONSTRUÇÃO EM JAZIGO

140.00€
60.00€
120.00€
120.00€
GRATUITA

Coval Aberto
Coval Fechado

1450.00€
1950.00€
7500.00€
400.00€

100.00€
250.00€
200.00€
400.00€

Serviços Disponibilizados
SERVIÇOS DE CISTERNA E TRATOR
DESPEJO DE FOSSAS (PRIMEIRA CARGA)
DESPEJO DE FOSSAS (CARGAS SEGUINTES)
DESENTUPIMENTOS
SERVIÇOS DE TRATOR (CARGAS E DESCARGAS)
SERVIÇOS DE AUXÍLIO E LIMPEZA
LIMPEZA DE MATAS E ARBUSTOS (FUNCIONÁRIO E MÁQUINA)
SERVIÇOS AUXILIO
SERVIÇOS DE LIMPEZA CEMITÉRIO
LIMPEZA DE CAMPAS

1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada e
republicada pela Lei n.º 73/2017, de 16/08, conjugada com 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, e do Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado e republicado pela Lei n.º 80/2013,
de 28/11), torna-se público que, mediante propostas aprovadas pelo Órgão
Executivo, respetivamente, nas reuniões de 18 de abril de 2018 e de 09
de abril de 2018, se encontra aberto procedimento concursal comum,
para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de
assistente operacional (coveiro) e cinco postos de trabalho na carreira
e categoria de assistente técnico, previstos e não ocupados no mapa de
pessoal da União de Freguesia de Queluz e Belas, aprovado para o ano
de 2018, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte
ao da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República.
2 — Quanto à exigência do requisito respeitante à impossibilidade de
ocupação dos postos de trabalho em causa por trabalhadores com a relação
de emprego público previamente constituída, ou por recurso a pessoal
colocado em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de
mobilidade, “As autarquias locais não têm de consultar a Direção Geral da
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de
requalificação”, de acordo com as Soluções Interpretativas Uniformes, da
Direção Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, homologadas
pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014.
3 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada e republicada pela
Lei n.º 73/2017, de 16/08; Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril; Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 3 de setembro e Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.
4 — Prazo de validade: O presente procedimento concursal é válido
para os postos de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos no n.º 2
do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril.
5 — Local de trabalho: Área da circunscrição geográfica da União
de Freguesias de Queluz e Belas.
6 — Identificação e Caracterização do posto de trabalho:
Referência A: 2 (dois) postos de trabalho na carreira e categoria de
assistente operacional, para o desempenho de funções de coveiro.
Referência B: 4 (quatro) postos de trabalho na carreira e categoria de
assistente técnico, para o desempenho de funções de apoio nas seguintes
unidades orgânicas: Serviços Administrativos e Atendimento ao Público,
Ação Social, Cemitérios Paroquiais.
Referência C: 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de
assistente técnico, para o desempenho de funções de apoio à área de
animação sociocultural.

20.00€
80.00€

AVERBAMENTO DE CONCESSÃO DE TERRENOS
SEPULTURA (ATÉ 2.º GRAU)
SEPULTURA (OUTRAS SITUAÇÕES)
JAZIGO (ATÉ 2.º GRAU)
JAZIGO (OUTRAS SITUAÇÕES)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ E BELAS

25.00€
20.00€
20.00€
20.00€

PRIVADOS
PRIVADOS

HORA
10.00€
10.00€

PRIVADOS
PRIVADOS

10.00€

PRIVADOS

O Projeto de Regulamento pode ser consultado, nos serviços administrativos da Junta de Freguesia, sita na Rua da Banda Musical, n.º 106,
todos os dias úteis no horário de expediente, na página institucional da
freguesia www.freguesiadefajoes.pt na Internet, e na página de facebook
da freguesia www.facebook.com/viladefajoes.
Durante o período de discussão pública, qualquer interessado pode
dirigir por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões, A/c do
Presidente da Junta de Freguesia de Fajões, através de correio convencional
para a morada ‘Rua da Banda Musical, n.º 106, 3700-364-Fajões’, do seguinte endereço eletrónico geral@freguesiadefajoes.pt ou procedendo à sua
entrega nos serviços administrativos da Junta de Freguesia de Fajões.
Os interessados devem indicar em “assunto”: “Projeto de Regulamento
e Alteração da Tabela Geral de Taxas e Emolumentos”, sendo que os
mesmos se devem identificar e indicar a morada de contacto do signatário.
O presente Edital será identicamente publicado na página institucional
da freguesia www.freguesiadefajoes.pt, na página de facebook da freguesia www.facebook.com/viladefajoes e afixado nos locais de estilo.
20 de abril de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Fajões,
Óscar José Santos Teixeira.
311293663

7 — Remuneração: O posicionamento remuneratório dos trabalhadores
recrutados, numa das posições remuneratórias da categoria, será objeto de
negociação com a entidade empregadora pública, de acordo com as regras
constantes no artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado
com o artigo n.º 2 do Decreto-Lei n.º 86-B/2016, de 29 de dezembro, sendo
que, para efeitos de posição remuneratória de referência se considera:
Referência A: a primeira posição remuneratória da carreira e categoria de Assistente Operacional (1.ª posição remuneratória — Nível 1 da
Tabela Salarial Única), correspondente a 580,00 €.
Referências B e C: a primeira posição remuneratória da carreira e
categoria de Assistente Técnico (1.ª posição remuneratória — Nível 5
da Tabela Salarial Única), correspondente a 683,13€.
8 — Poderão candidatar-se os indivíduos que, até ao termo do prazo
fixado para apresentação de candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:
8.1 — Requisitos gerais: os previstos no artigo 17.º da LTFP, anexa
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não ter inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daqueles que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício
de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatórios.
8.2 — Nível habilitacional exigido:
Referência A: Escolaridade mínima obrigatória, de acordo com a idade,
ou seja, nascidos até 31/12/1966 é exigida a 4.ª classe; nascido após
01/01/1967 é exigida a 6.ª classe ou 6.º ano de escolaridade; nascidos após

Diário da República, 2.ª série — N.º 88 — 8 de maio de 2018
01/01/1981 é exigido o 9.º ano de escolaridade. Os requisitos habilitacionais podem ser substituídos por quem possuir formação e, ou experiência
profissional, no mínimo de 3 anos, na função a que se candidata.
Referência B: Grau de complexidade funcional 2 (12.º ano de escolaridade ou curso que lhe seja equiparado).
Referência C: Curso Tecnológico ou Curso de Escolas Profissionais
que confira certificado de qualificação profissional Nível III, na área
de animação Sociocultural.
8.2.1 — Não é permitida a substituição da habilitação exigida por
formação ou experiência profissional.
8.3 — Outros requisitos: Os recrutamentos iniciam-se sempre entre
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, de acordo com o artigo 30.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
8.4 — Tendo em conta os princípios de racionalização, eficiência e a
economia de custos que devem presidir à atividade autárquica, no caso de
impossibilidade de ocupação de posto de trabalho por aplicação do anteriormente disposto, mediante propostas aprovadas pelo Órgão Executivo, nas
reuniões de 18 de abril de 2018 e de 09 de abril de 2018, o recrutamento é
efetuado de entre trabalhadores com vínculo de emprego público a termo
ou sem vínculo de emprego público previamente estabelecido, conforme
o disposto no n.º 4 do artigo 30.º, e alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º do
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e n.º 2 do artigo 64.º da Lei
n.º 83-B/2014, de 31 de dezembro, não podendo 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 do órgão ou serviço idênticos aos
postos de trabalho para cuja ocupação se publicita este procedimento.
8.5 — De acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro,
poderão ser opositores aos procedimentos concursais, pessoas com
deficiência, com o grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, os
quais em caso de igualdade de classificação têm preferência, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
9 — Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser
formalizadas num prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.
9.1 — As candidaturas deverão ser entregues em suporte de papel,
através do preenchimento obrigatório do formulário de candidatura
tipo, disponível nos postos de atendimento da União de Freguesias de
Queluz e Belas ou no site oficial da União de Freguesias de Queluz e
Belas, em www.ufqueluzbelas.pt
9.2 — As candidaturas poderão ser entregues pessoalmente nos postos
de atendimento da União de Freguesias de Queluz e Belas, de 2.º a 6.º
feira, no horário das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ou através de
correio registado com aviso de receção, até ao termo do prazo, expedidas até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas,
identificando o procedimento concursal, através do número do aviso
do Diário da República ou do número do código de oferta na Bolsa
de Emprego Público (Sede — Rua Conde de Almeida Araújo, n.º 44,
2745-061 Queluz; Delegação de Belas — Praça 5 de Outubro, n.º 14,
2605-021 Belas; Delegação de Casal da Barota — Praceta Dona Isabel
de Portugal, 11, loja D, Casal da Barota 2605-651 Belas).
9.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
10 — A apresentação de candidatura, deverá ser acompanhada, sob
pena de exclusão, conforme previsto na alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, dos
seguintes documentos:
a) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do NIF ou do cartão de cidadão;
c) Fotocópia de certificados comprovativos da formação profissional;
d) Currículo profissional atualizado, datado e assinado;
e) Certificado de formação profissional exigível para a Referência C;
f) O candidato portador de deficiência (incapacidade permanente igual
ou superior a 60 %) e abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
fevereiro, deve declarar no requerimento de candidatura o respetivo grau de
incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata
de documento comprovativo. Deve mencionar, ainda, todos os elementos
necessários ao cumprimento da adequação dos processos de seleção, nas suas
diferentes vertentes, às capacidades de comunicação/expressão.
g) O candidato vinculado à Função Pública, deverá anexar declaração
emitida pelo serviço público a que se encontra vinculado, da qual conste o
vínculo à função pública, a carreira/categoria que possui, a antiguidade na
carreira/categoria ou tempo de exercício da função, a avaliação de desempenho do último ano, a posição remuneratória detida aquando da apresentação
da candidatura e a descrição das funções atualmente exercidas.
11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
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12 — 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.
13 — Métodos de seleção: nos termos do disposto no artigo 36.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, na sua atual redação, e pelo n.º 2 do artigo 6.º e artigo 7.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, serão
aplicados os seguintes métodos de seleção:
13.1 — No recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou
a executar a atribuição, competência ou atividade caraterizadoras do
posto de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos
em situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, os métodos de
seleção a aplicar são os seguintes (exceto se os candidatos declararem
por escrito, no formulário de candidatura, que não optam por estes
métodos, situação em que serão aplicados os métodos previstos para
os restantes candidatos):
13.1.1 — Avaliação curricular (AC) — visa analisar a qualificação
dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional,
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.
A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com
valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através da
média aritmética das classificações dos elementos a avaliar:
a) 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 ao último ano em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas
às do posto de trabalho a ocupar.
Para efeitos da alínea d), o júri do procedimento concursal atribuirá
a classificação de 10 valores aos/às candidatos/as que, por razões que
comprovadamente não lhes sejam imputáveis, não possuam avaliação
de desempenho relativa ao período a considerar.
13.1.2 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — visa
obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências
consideradas essenciais para o exercício da função. Para esse efeito será
elaborado um guião de entrevista composto por um conjunto de questões
diretamente relacionadas com o perfil de competências previamente definido, associado a uma grelha de avaliação individual, que traduz a presença
ou a ausência dos comportamentos em análise, avaliado segundo os níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido, Insuficiente, aos
quais correspondem respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4.
13.1.3 — Entrevista profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar
de forma objetiva e sistemática a experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados durante a relação estabelecida entre o/a
entrevistador e o/a entrevistado/a, nomeadamente os relacionados com
a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, com a
duração máxima de vinte minutos, sendo avaliada segundo os níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido, Insuficiente, aos
quais correspondem respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4.
13.2 — Nos restantes casos e aos excecionados no número anterior,
os métodos de seleção a utilizar no recrutamento são os seguintes:
13.2.1 — Prova de conhecimentos (PC)
Referencia A: de natureza prática, visa avaliar os conhecimentos práticos
e/ou profissionais e as competências técnicas adequadas ao exercício da função
a que se candidata, com a duração máxima de quinze (15) minutos, sendo
classificada numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até
às centésimas. A prova será de natureza prática/simulação, oral e de realização
individual, com a duração total de 20 minutos. Consistirá na abertura de uma sepultura, guarda de ossadas e tratamento dos espaços envolventes das sepulturas.
Referencias B e C: As provas de conhecimentos são de forma escrita e
de natureza teórica de realização individual, com a duração de 60 minutos,
sendo permitido o acesso a consulta de legislação não comentada e/ou
anotada (a considerar nas suas versões atualizadas, com todas as alterações
sofridas desde a sua publicação inicial), e comportará as seguintes matérias e legislação: Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 07 de janeiro); Código dos Contratos Públicos (Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual); Constituição da República Portuguesa (Lei Constitucional n.º 1/2005, de 12 de agosto); Lei do
Orçamento do Estado para 2018 (Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro); Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
na sua redação atual); Medidas de Modernização Administrativa (Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na sua redação atual); Regime Jurídico das
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Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação
atual); Sistema integrado de gestão e avaliação de desempenho na Administração Pública e Autárquica (Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na
sua redação atual e Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro);
Conhecimentos específicos:
Referência B: Regulamento dos cemitérios e tabelas de taxas e licenças
em vigor; Organização da União das Freguesias de Queluz e Belas; Regulamentos em vigor na União de Freguesias de Queluz e Belas; Tratamento
do expediente administrativo e organização dos documentos.
Referência C: Organização da União das Freguesias de Queluz e
Belas; Regulamentos em vigor na União de Freguesias de Queluz e
Belas; Tratamento do expediente administrativo e organização dos documentos; Planeamento, organização, promoção e avaliação de atividades
de caráter educativo, cultural, desportivo, social e lúdico, em contexto
institucional, na comunidade.
A valoração final da prova resulta do somatório dos resultados obtidos
nos parâmetros acima mencionados.
13.2.2 — Avaliação Psicológica (AP) — visa avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade
e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo
como referência o perfil de competências previamente definido.
A avaliação psicológica comportará duas fases, sendo cada uma eliminatória, e será valorada da seguinte forma: em cada fase intermédia do método,
através das menções classificativas de Apto e Não Apto; na última fase do
método, para os candidatos que o tenham completado, através dos níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos
quais correspondem respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4.
13.2.3 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar
de forma objetiva e sistemática a experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados durante a relação estabelecida entre o/a
entrevistador e o/a entrevistado/a, nomeadamente os relacionados com
a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, com a
duração máxima de vinte minutos, sendo avaliada segundo os níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido, Insuficiente,
aos quais correspondem respetivamente, as classificações de 20, 16,
12, 8 e 4.
13.3 — Sistema de classificação final:
13.3.1 — Para os candidatos que estejam a cumprir ou a executar a
atribuição, competência ou atividade caraterizadoras do posto de trabalho em causa, ou tratando-se de candidatos colocados em situação de
mobilidade especial que, imediatamente antes, tenham desempenhado
aquela atribuição, competência ou atividade, o sistema de classificação
final é o seguinte:
em que:

CF = (AC x 45 %) + (EAC x 25 %) + (EPS x 30 %)

CF — Classificação Final
AC — Avaliação Curricular
EAC — Entrevista de Avaliação Curricular
EPS — Entrevista Profissional de Seleção
13.3.2 — Para os demais candidatos:
em que:

CF = (PC x 45 %) + (AP x 25 %) + (EPS x 30 %)

CF — Classificação Final
PC — Prova de Conhecimentos
AP — Avaliação Psicológica
EPS — Entrevista Profissional de Seleção
13.3.3 — Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os
critérios de preferência a adotar são os previstos no artigo 35.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.
13.4 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, considerando-se excluído o candidato que não compareça à realização de um método
de seleção ou que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores num dos
métodos de seleção, não lhe sendo aplicado o método seguinte.
13.5 — Os parâmetros de avaliação, bem como a grelha classificativa
e o sistema de valoração final, constam da ata de reunião do júri do
respetivo procedimento concursal, a qual será facultada aos candidatos,
sempre que solicitada nos termos do disposto na Portaria n.º 83-A/2009,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
14 — Período experimental:
Referência A: 90 dias, conforme a alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º, da
LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação.
Referencias B e C: 180 dias, conforme a alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação.

15 — Composição do júri do concurso:
Referência A:
Presidente: Marta Isabel Andrade Serrano Rodrigues, Técnica Superior.
Vogais efetivos: Maria Elisabete Martins Fernandes, Assistente Técnica, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos; Ângelo
de Jesus Nunes, Assistente Operacional.
Vogais suplentes: Maria de Fátima da Silva Gaspar Gomes, Assistente
Técnica; Rui Manuel Vitorino Silva, Assistente Operacional.
Referência B e C:
Presidente: Marta Isabel Andrade Serrano Rodrigues, Técnica Superior;
Vogais efetivos: Fátima Elizabete da Costa Lobato, Assistente Técnica, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos; Carla
Cristina Simão Almeida, Assistente Técnica;
Vogais suplentes: Anabela Pereira Meneses Faria, Assistente Técnica
e Elisabete Maria Cunha Fabião Santos, Assistente Técnica.
16 — As notificações aos/às candidatos/as serão efetuadas nos termos
do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
17 — A publicitação das listas unitárias de ordenação final dos candidatos, será efetuada na 2.ª série do Diário da República, afixada no Departamento de Recursos Humanos, e disponibilizada na página eletrónica
da União de Freguesias de Queluz e Belas, em www.ufqueluzbelas.pt
18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, 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.ª dia útil seguinte à presente publicação
no Diário da República, na página eletrónica da União de Freguesias
de Queluz e Belas, em www.ufqueluzbelas.pt e, por extrato, no prazo
de três dias úteis, num jornal de expansão nacional.
24 de abril de 2018. — A Presidente, Paula Alexandra Almeida da
Cunha Alves.
311299682

FREGUESIA DE SOBREIRA
Aviso n.º 6039/2018
Lista de ordenação final do procedimento concursal comum
para regularização extraordinária de vínculos precários de um
lugar de assistente operacional (área serviço gerais) — grau de
complexidade I — em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado. Código da oferta da bolsa de
emprego público: OE201802/0817.
Para os efeitos do n.º 4,5 e do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterado pela Portaria n.º 145-A/2011
de 6 de abril, torna-se público que foi homologada no dia 16 de abril de
2018 a lista de ordenação final, estando afixada no edifício da Freguesia
de Sobreira e na página da internet: www.jfsobreira.pt.
19 de abril de 2018. — O Presidente da Freguesia, João Manuel
Nogueira Gonçalves.
311299382

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA NOVA
DE CERVEIRA E LOVELHE
Aviso n.º 6040/2018
Procedimento concursal comum para contratação, por tempo
determinado, a termo resolutivo,
de 1 assistentes operacional pelo período de 1 ano
Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação do Executivo,
em 28 de fevereiro de 2018 e da Assembleia de Freguesia, em 18 de abril
de 2018, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contado a partir do
dia útil seguinte à data da publicação deste aviso no Diário da República,
procedimento concursal comum, para estabelecimento de relação jurídica de
emprego público, contrato em funções públicas por tempo determinado, termo
resolutivo certo, para provimento de 1 posto de trabalho, na carreira e categoria
de assistente operacional, pelo período de 1 ano, previsto no mapa de pessoal.
1 — Local de trabalho: área geográfica da União das Freguesias de
Vila Nova de Cerveira e Lovelhe;

