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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 5260/2018
No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 

n.º 47/ PCM/2017, de 27 de outubro, em cumprimento do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na 
sua atual redação, torna -se público que, na sequência do procedimento 
concursal comum aberto por aviso publicado na 2.ª serie do Diário 
da República, n.º 89, de 9 de maio de 2016, para a carreira geral de 
assistente operacional do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com os trabalhadores, Arlinda Manuela Lopes da 
Fonseca, Irene Pinto Morais, Ivo André Moreira Coutinho, Margarida 
dos Santos Aguiar Tavares, Maria Alice Monteiro da Silva, Maria da 
Glória Gomes da Silva Soares, Maria Fernanda Rodrigues Machado, 
Narcisa Maria Costa Leite Silva, Nuno Fernando Cardoso da Silva 
Direito, Paula Cristina Castro Pinto, Paula Maria Nogueira de Castro 
Mendes, Sandra Manuela Ribeiro de Oliveira Alves e Susana Fernanda 
Carvalho Pereira Fernandes, com a remuneração de 580€, correspondente 
ao nível 2.º remuneratório, de acordo com a Tabela Remuneratória Única, 
com início a 01 de março de 2018.

12 de março de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
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 Aviso n.º 5261/2018
1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho (LTFP), na sua atual redação torna -se público que na se-
quência da proposta do Sr. Presidente da Câmara, aprovada pelo órgão 
executivo em 05 de fevereiro de 2018 e pelo órgão deliberativo em 
26 de fevereiro de 2018, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
2.ª série, www.dre.pt, o procedimento concursal comum para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de 16 postos de 
trabalho na carreira geral de assistente técnico previstos e não ocupados 
no mapa de pessoal desta Câmara Municipal.

2 — Legislação aplicável:
Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 
31 de julho, e Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

3 — Local de trabalho: Município de Vila Nova de Gaia
4 — Caracterização dos postos de trabalho a ocupar:
a) Dois postos de trabalho — assistente técnico para o Centro de 

Reabilitação Animal — Exerce, com base em diretivas bem definidas 
e instruções gerais, funções de natureza executiva e de aplicação de 
métodos e processos, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, requerendo conheci-
mentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de adequado curso 
do ensino secundário ou equivalente, incumbindo -lhe, nomeadamente, 
executar tarefas de expediente, secretaria e arquivo.

b) Três postos de trabalho — assistente técnico para o Departamento 
de Ambiente e Parque Urbanos — Parque de Dunas da Aguda, Reserva 
Natural Local do Estuário de Douro e Centro Interpretativo do Patrimó-
nio da Afurada — Exerce, com base em diretivas bem definidas e ins-
truções gerais, funções de natureza executiva e de aplicação de métodos 
e processos, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços, requerendo conhecimentos 
técnicos, teóricos e práticos obtidos através de adequado curso do ensino 
secundário ou equivalente, incumbindo -lhe, nomeadamente, executar 
tarefas de expediente, gestão de processos, arquivo e secretaria.

c) Um posto de trabalho — assistente técnico para o Departamento 
de Assuntos Jurídicos — Exerce, com base em diretivas bem definidas 
e instruções gerais, funções de natureza executiva e de aplicação de 
métodos e processos, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, requerendo conheci-
mentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de adequado curso 
do ensino secundário ou equivalente, incumbindo -lhe, nomeadamente, 
executar tarefas de expediente, secretaria e arquivo.

d) Dois postos de trabalho — assistente técnico para a Divisão Admi-
nistrativa de Atendimento e Arquivo — Exerce, com base em diretivas 
bem definidas e instruções gerais, funções de natureza executiva e 
de aplicação de métodos e processos, nas áreas de atuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, 
requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através 

de adequado curso do ensino secundário ou equivalente, incumbindo -lhe, 
especificamente, funções de atendimento no Espaço do Cidadão

e) Um posto de trabalho — assistente técnico para o Departamento 
de Pessoal — Exerce, com base em diretivas bem definidas e instruções 
gerais, funções de natureza executiva e de aplicação de métodos e proces-
sos, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios 
de atuação dos órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, 
teóricos e práticos obtidos através de adequado curso do ensino secun-
dário ou equivalente, incumbindo -lhe, nomeadamente executar tarefas 
de expediente, arquivo, secretaria, recursos humanos e atendimento.

f) Quatro postos de trabalho — assistente técnico para o Departamento 
de Policia Municipal — Exerce, com base em diretivas bem definidas 
e instruções gerais, funções de natureza executiva e de aplicação de 
métodos e processos, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, requerendo conheci-
mentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de adequado curso 
do ensino secundário ou equivalente, incumbindo -lhe, nomeadamente, 
executar tarefas de expediente, secretaria e arquivo.

g) Dois postos de trabalho — assistente técnico para a Divisão de Fis-
calização e Contraordenações — Exerce funções de natureza executiva, 
de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas definidas e 
instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação 
da respetiva unidade orgânica, nomeadamente, fiscalização com vista 
à instrução de processos.

h) Um posto de trabalho — assistente técnico para a Divisão de Gestão 
de Equipamentos e Eventos — Exerce funções de natureza executiva, 
de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas definidas e 
instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação 
da respetiva unidade orgânica, nomeadamente, promover e dinamizar a 
organização de iniciativas de caráter desportivo, promovendo a partici-
pação da comunidade em que se insere; Desenvolver tarefas conducentes 
a execução de planos desportivos superiormente definidos.

5 — Reserva de recrutamento:
Consultada a Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias 

Locais (EGRA), para o Município de Vila Nova de Gaia, em cumpri-
mento do disposto nos artigos 16.º e 16.º -A do Decreto -Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, foi prestada a seguinte informação, a 10 de abril de 
2018: “AMP não constituiu a EGRA para os seus municípios, devendo 
ser aplicado o regime subsidiário previsto no artigo 16.º -A do Decreto-
-Lei n.º 209/2009, alterado pela Lei n.º 80/2013, de 28/11, de acordo 
com a informação da DGAL e homologado pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014.”

6 — Âmbito do recrutamento: trabalhadores com ou sem vínculo 
de emprego público (cf. art.º 30.º, n.º 5 da LTFP). Tendo em conta os 
princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade 
municipal, na impossibilidade de ocupação de todos ou parte dos postos 
de trabalho objeto do presente procedimento concursal por trabalhadores 
com vínculo de emprego público por tempo indeterminado ou que se 
encontrem em situação de requalificação, o recrutamento será efetuado de 
entre trabalhadores com vínculo de emprego publico a termo resolutivo 
ou sem vínculo de emprego público previamente estabelecido, conforme 
parecer favorável contido na deliberação da Assembleia Municipal de 
26 de fevereiro de 2018.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Requisitos gerais — Os previstos no artigo 17.º da Lei Geraldo 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP), anexo da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho (LTFP), na sua atual redação:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, por convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para 

o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício 

das funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

7.2 — Nível habilitacional exigido:
12.º Ano de escolaridade ou curso que lhe seja equiparado, não ha-

vendo possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação 
ou experiência profissional.

7.3 — Os candidatos possuidores de habilitações literárias obtidas em 
país estrangeiro, sob pena de exclusão, deverão apresentar, em simultâ-
neo, documento comprovativo das suas habilitações correspondente ao 
reconhecimento das habilitações estrangeiras previstas pela legislação 
portuguesa aplicável.

7.4 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos até à data 
limite de apresentação das respetivas candidaturas.

ilda
Retângulo
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8 — 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 CMVNG idênticos aos postos de trabalho para cuja 
ocupação se publicita o presente procedimento.

9 — Remuneração: O posicionamento dos trabalhadores recrutados 
terá em conta o preceituado no artigo n.º 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho na sua atual redação, conjugado com o n.º 1 do artigo 20.º da Lei 
n.º 114/2017 de 29 de dezembro. A remuneração na carreira/categoria 
de assistente técnico será de €683,13 (seiscentos e oitenta e três euros 
e treze cêntimos), correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5 
da Tabela Remuneratória Única;

10 — Forma e prazo de apresentação da candidatura:
10.1 — Formalização — As candidaturas deverão ser formalizadas 

mediante preenchimento de formulário de candidatura — com logótipo 
da Entidade — de utilização obrigatória (sob pena de exclusão), conforme 
despacho 11321/2009, de 08 de maio, a obter na página eletrónica do Mu-
nicípio, www.cm -gaia.pt. — Informação — Documentos municipais — Re-
querimentos (n.º 537), em suporte de papel, entregues pessoalmente no 
Gabinete de Atendimento ao Munícipe, sito no Edifício dos Paços do Con-
celho, ou através de correio registado com aviso de receção, endereçados 
ao Gabinete de Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, Rua Alvares Cabral, 4430 -017 Vila Nova de Gaia.

10.2 — A morada a considerar para efeitos de notificação dos candi-
datos será a constante do formulário de candidatura.

10.3 — Só é admissível a apresentação de candidaturas em suporte de 
papel, não sendo aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.

10.4 — Com o formulário de candidatura, deverão ser apresentados 
os seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Currículo profissional detalhado, atualizado, datado e assinado;
b) Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações 

literárias;
c) Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação 

frequentadas e ministradas nos últimos três anos, com indicação da 
entidade que as promoveu, período em que as mesmas decorreram e 
respetiva duração;

d) Declaração emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato pertence, 
devidamente atualizada à data da abertura do presente procedimento 
concursal, da qual conste a modalidade de vínculo constituído por tempo 
indeterminado, a categoria de que é titular, a posição remuneratória que 
ocupa nessa data, o tempo de execução das atividades inerentes ao posto 
de trabalho que ocupa e o grau de complexidade das mesmas, para efeitos 
do disposto no artigo 11.º, n.º 2, alínea c), da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril;

e) 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, em conformidade com o estabelecido no respetivo 
mapa de pessoal aprovado;

f) A avaliação do desempenho respeitante ao último período avaliativo, 
não superior a 3 anos, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

10.5 — Os candidatos que sejam trabalhadores com vínculo à 
CMVNG estão dispensados de apresentar as declarações referidas nas 
alíneas d) e) e f) do número anterior, bem como os comprovativos a 
que se refere as alíneas b) e c) desde que expressamente refiram no 
formulário de candidatura, que os mesmos se encontram arquivados 
no seu processo individual.

10.6 — No caso de candidatos com deficiência, devem declarar de 
formulário de candidatura o respetivo grau de incapacidade e tipo de 
deficiência, e anexar fotocópia, do Atestado Médico de Incapacidade 
Multiuso, passado pela Administração Regional de Saúde, para os can-
didatos portadores de deficiência igual ou superior a 60 %.

10.7 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

10.8 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

10.9 — Prazo — 10 dias úteis a contar do primeiro dia útil seguinte da 
data da publicação do presente aviso no Diário da República www.dre.pt, 
e na Bolsa de Emprego público em www.bep.gov.pt.

Consideram -se entregues dentro do prazo as candidaturas cujo aviso 
de receção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado para a sua 
apresentação.

11 — Métodos de seleção: Prova de conhecimentos e Avaliação psi-
cológica; ou Avaliação curricular e Entrevista de avaliação de compe-
tências; Entrevista profissional de seleção.

11.1 — Métodos de seleção obrigatórios: prova de conhecimentos e 
avaliação psicológica:

Prova de conhecimentos (PC) — Visa avaliar as competências técnicas 
necessárias ao exercício da função.

Avaliação psicológica (AP) — Visa a avaliar as restantes competências 
exigíveis ao exercício da função.

11.2 — Aos candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribui-
ção, competência ou atividade caraterizadoras dos postos de trabalho em 
causa, bem como o recrutamento de candidatos em situação de requali-
ficação que imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribui-
ção, competência ou atividade, os métodos de seleção são os seguintes:

11.2.1 — Métodos de seleção obrigatórios: Avaliação curricular e 
Entrevista de avaliação de competências:

Avaliação curricular (AC) — Incidirá especialmente sobre as fun-
ções desempenhadas na categoria e no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou atividade em causa e o nível de desempenho 
nelas alcançadas.

Entrevista de avaliação de competências (EAC) — Visa avaliar as 
competências exigíveis ao exercício da função.

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 36 da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho (LTFP), na sua atual redação, os candidatos podem optar, 
mediante declaração escrita, pela realização da prova de conhecimen-
tos e avaliação psicológica em substituição da Avaliação curricular e 
Entrevista de avaliação de competências.

11.3 — Método de seleção facultativo: Entrevista profissional de 
seleção

Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Visa avaliar, de forma 
objetiva e sistemática, a experiencia profissional e aspetos comportamen-
tais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

12 — Serão excluídos os candidatos que não compareçam a qualquer 
um dos métodos de seleção, bem como, os que obtenham uma valora-
ção inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção não lhes sendo 
aplicado o método seguinte.

13 — Atenta a celeridade que importa imprimir ao presente procedi-
mento concursal, tendo em conta a urgência no provimento dos postos de 
trabalhado em apreço, os métodos de seleção indicados serão aplicados 
de forma faseada:

a) O primeiro método de seleção obrigatório (Prova de conhecimen-
tos ou Avaliação curricular) será aplicado à totalidade dos candidatos;

b) O segundo método (Avaliação psicológica ou Entrevista de ava-
liação de competências) será efetuado apenas a parte dos candidatos 
aprovados no 1.º método a convocar por tranches sucessivas até ao 
máximo de 50 candidatos, por ordem decrescente de classificação, 
respeitando a prioridade legal da sua situação jurídico funcional, até à 
satisfação das necessidades.

c) O terceiro método de seleção (Entrevista Profissional de Seleção) 
será apenas aplicado aos primeiros 30 candidatos classificados por 
ordem decrescente de classificação respeitando a prioridade legal da 
sua situação jurídico funcional.

14 — Forma, natureza, duração e valoração dos métodos de seleção 
aplicar:

14.1 — Prova de conhecimento:
A Prova de conhecimentos teórica escrita, com consulta, incidirá 

sobre questões de escolha múltipla e de desenvolvimento, de natureza 
genérica e específica, diretamente relacionadas com a exigência da 
função, A Prova de conhecimentos terá a duração de duas horas e será 
de realização individual, valorada de acordo com a escala de 0 a 20 va-
lores, considerando -se a valoração até as centésimas. A ponderação para 
a valoração final será de 50 %.

14.1.1 — Avaliação psicológica:
A aplicação deste método será obrigatoriamente efetuada por entidade 

especializada pública e comportará uma fase, sendo aplicados os níveis 
classificativos de elevado, bom, suficiente, reduzido e insuficiente, aos 
quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20,16,12,8, e 
4 valores. A ponderação para a valoração final será de 25 %.

14.1.2 — Avaliação curricular:
Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com a valoração até as 

centésimas, de acordo com a fórmula a seguir indicada. A ponderação 
para a valoração final será de 50 %.

AC = 2HA + 2FP + 3EP + 3AD

 
10

sendo que:
AC = avaliação curricular
HA = habilitações académicas
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FP = Formação profissional
EP = experiência profissional
AD = avaliação de desempenho.
14.1.3 — Entrevista de avaliação de competências:

A entrevista de avaliação de competências terá a duração até 30 mi-
nutos. Será elaborado um guião de entrevista composto por um conjunto 
de questões diretamente relacionadas com o perfil de competência 
previamente definido.

A Entrevista de avaliação de competências será avaliada segundo 
os níveis classificativos Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou In-
suficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, sendo que a ponderação para a valoração 
final será de 25 %.

14.1.4 — Entrevista profissional de seleção:
A entrevista profissional de seleção é pública podendo a ela as-

sistir todos os interessados e terá aproximadamente uma duração de 
20 minutos.

Os parâmetros de avaliação da entrevista profissional de seleção inci-
dirão sobre os seguintes itens: conhecimento das funções para o exercício 
da atividade; experiência; motivação; perfil pessoal e cultural.

Será avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom 
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respeti-
vamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

A classificação atribuir a cada parâmetro de avaliação resultará de 
votação nominal e por maioria, sendo o resultado final obtido através 
da média aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar, 
em que a ponderação para a valoração final será de 25 %.

14.2 — A prova de conhecimento, com consulta, versará sobre as 
seguintes matérias:

Legislação;
Conhecimento da Língua Portuguesa;
Lei n.º 1/2005, de 12/08  -Constituição da República Portuguesa;
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07/01 — Código do procedimento ad-

ministrativo;
Lei n.º 75/2013, de 12/09, na redação atual — Estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermu-
nicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências 
do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais 
e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico;

Lei n.º 169/99, de 18/09, na redação atual — Estabelece o quadro 
de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos 
órgãos dos municípios e das freguesias;

Lei n.º 35/2014, de 20/06, na sua redação atual — Lei Geral do Tra-
balho em Funções Públicas;

Lei n.º 66 -B/2007, de 28/12, na sua redação atual — Sistema integrado 
de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública;

Lei n.º 7/2009, de 12/02, artigos. 237.º a 257.º (férias e faltas), na 
redação que lhes foi dada pela Lei n.º 12/2012, de 25.06 — Código 
do Trabalho;

Decreto -Lei n.º 135/99, de 22/04, na sua redação atual — Medidas 
de modernização administrativa.

15 — Composição do júri:
O júri do procedimento será o seguinte:
Presidente: Técnica superior Eng.ª Vera Lúcia Branco Pacheco
Vogais efetivos: Técnica Superior Dr.ª Patrícia Araújo Braga Lopes de 

Sousa Alves, que substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos, 
e o técnico superior Dr. Miguel Marques Lemos Rodrigues.

Vogais Suplentes: Técnica superior Dr.ª Sara Isabel Araújo Monteiro 
da Rocha, e a técnica superior Eng.ª Ariana Maria Cachina Pinho.

São facultados aos candidatos, sempre que solicitadas, 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 do método.

16 — A lista dos resultados obtidos em cada método de seleção será 
afixada no placard de informação de acesso ao Departamento de Pes-
soal (Entrada do Edifício da CMVNG), sita na Rua Álvares Cabral 
e disponibilizada na página eletrónica www.cm -gaia.pt — Informa-
ção — Recursos Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos 
e Comissões de Serviço.

17 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril.

18 — Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os 
critérios de preferência a adotar serão os previstos 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.

19 — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, na sua atual redação, para a realização da audiência dos 
interessados nos termos do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07/01.

20 — No âmbito do exercício do direito de participação dos inte-
ressados os candidatos devem para o efeito utilizar, com caráter de 
obrigatoriedade, o modelo de formulário, aprovado por despacho do 
Ministro de Estado e das Finanças (Despacho n.º 11321/2009 de 29 
de abril), com a designação de exercício do direito de participação de 
interessados, disponível na pagina eletrónica www.cm -gaia.pt. — In-
formação — Documentos municipais — Requerimentos (n.º 544), 
podendo ser entregue pessoalmente no Gabinete de Atendimento 
ao Munícipe ou através de correio registado com aviso de receção, 
endereçado ao Departamento de Pessoal, na Rua Alvares Cabral, 
4430 -017 Vila Nova de Gaia.

21 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será 
afixada no placard de informação de acesso ao Departamento de Pessoal 
e disponibilizada na página eletrónica www.cm -gaia.pt — Informa-
ção — Recursos Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos e 
Comissões de Serviço, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª serie do 
DR www.dre.pt, com a informação sobre a sua publicitação.

22 — Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da LTFP e 
no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, na sua atual redação, 
o presente procedimento concursal será publicitado:

a) Na 2.ª série do Diário da República por publicação integral;
b) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil 

seguinte à publicação no Diário da República;
c) Na página eletrónica do Município de CMVNG, a partir da data 

de publicação no Diário da República;
d) Num jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo má-

ximo de três dias úteis contados da data de publicação no Diário da 
República.

23 — Quotas de emprego: de acordo com o n.º 1 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, quando o número de lugares 
postos a concurso seja igual ou superior a 10, é obrigatoriamente fixada 
uma quota de 5 % do total do número de lugares, com arredondamento 
para a unidade, a preencher por pessoas com deficiência com um grau 
de incapacidade igual ou superior a 60 %.

24 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da constituição, a Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, 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.

10 de abril de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
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 MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Aviso n.º 5262/2018

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º, 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na se-
quência de procedimento concursal comum por tempo indetermi-
nado, para preenchimento de dezoito postos de trabalho, aberto pelo 
aviso n.º 15094/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 230, de 30.11.2016, foi celebrado hoje, dia 05.03.2018, contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o 
trabalhador, Pedro Miguel Lopes Lemos, carreira/categoria de Téc-
nico Superior, área funcional de arquitetura, vencimento mensal 
ilíquido de 1.201,48€, correspondendo à 2.ª posição remuneratória, 
nível remuneratório 15, sujeito a período experimental, para prestar 
funções na Divisão de Projetos e Obras.

Para os efeitos previstos no artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, o júri do período experimental é o seguinte:

Presidente: António da Costa Nogueira, Chefe da Divisão de Projetos 
e Obras;

1.º vogal: Jorge Domingos Teixeira Pinto, Técnico Superior;




