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PARTE D
MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
Despacho (extrato) n.º 857/2017
Licenciado António Júlio Caetano Correia, procurador-geral adjunto a exercer as funções na Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra, cessa
funções por efeitos de aposentação/jubilação.
9 de janeiro de 2017. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
310162465

PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Aviso n.º 719/2017

Faculdade de Psicologia

1 — Nos termos do disposto nos n.º s 1 e 3 do artigo 30.º da
Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, faz-se público que se encontrará afixada em local visível e público da ESEL e disponível em
www.esel.pt, a partir da data de publicação do presente aviso no
Diário da República, lista de candidatos admitidos e excluídos ao
procedimento concursal comum para preenchimento de 3 postos de
trabalho na categoria/carreira de Assistente Técnico na modalidade
de relação jurídica de emprego público, a constituir por contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo
Aviso n.º 15209/2016, publicado no DR., N.º 232, 2.ª série, de 5 de
dezembro de 2016.
2 — Mais se informa que os candidatos excluídos, como estatui o
n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com
a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, são notificados, para a realização da audiência dos interessados, de acordo
com o estabelecido no CPA, utilizando para tal o formulário próprio, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, da Diretora Geral da
DGAEP, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de
maio de 2009, disponível no site da ESEL (www.esel.pt), e remetido
por correio, registado e com aviso de receção, para a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, sita na Avenida do Brasil, n.º 53-B,
1700-063 Lisboa, ou entregues, pessoalmente, das 10h00 às 12h00 e
das 14h00 às 16h00 na mesma morada.
4 de janeiro de 2017. — A Presidente, Maria Filomena Mendes
Gaspar.
310166426

Aviso n.º 720/2017
Declara-se sem efeito o Aviso n.º 524/2017 publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 8, de 11 de janeiro de 2017, por não ter sido
publicado na parte do ato J1) Administração Pública — Concursos para
cargos dirigentes.
11 de janeiro de 2017. — A Diretora Executiva, Lic. Carminda Pequito Cardoso.
310171983

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extrato) n.º 858/2017
Por despacho de 06-12-2016 do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, foi autorizada, findo o período experimental de cinco
anos, a manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com o Doutor António Ventura Gouveia, como
Professor Adjunto, do mapa de pessoal docente do Instituto Politécnico
de Viseu, para o exercício de funções na Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Viseu, com efeitos à data de 21-12-2016, posicionado no
escalão 1 índice 185 da tabela remuneratória do pessoal docente do
ensino superior politécnico, em tempo integral e exclusividade.
09 de janeiro de 2017. — O Administrador, Mário Luís Guerra de
Sequeira e Cunha.
310161411

PARTE H
MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE
Aviso n.º 721/2017
Procedimento concursal comum para preenchimento até dois
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente
operacional (motorista de veículos pesados e/ou transportes
coletivos).
1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 33.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de

20 de junho, abreviadamente designada por LTFP, na sua atual redação,
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, na sua atual
redação, torna-se público que, por despacho do signatário exarado no
dia 02 de janeiro de 2017, na sequência da deliberação favorável tomada
na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 28 de julho
de 2016, se encontra aberto, 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, procedimento concursal comum para preenchimento até
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dois postos de trabalho de assistente operacional (motorista de veículos
pesados e/ou transportes coletivos), previstos e não ocupados no mapa de
pessoal do município, aprovado para o ano de 2017, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — 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: LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, na sua atual redação; Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro,
na sua atual redação; Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e Lei
n.º 42/2016, de 28 de dezembro.
4 — Caraterização do posto de trabalho: desenvolver funções na Divisão de Obras Municipais e Ambiente (DOMA), nomeadamente, exercer
funções de caráter manual ou mecânico; tarefas de apoio elementares,
indispensáveis ao funcionamento dos serviços, podendo comportar
esforço físico; zelar pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua
correta utilização, procedendo à manutenção dos mesmos, e outras
funções inerentes à qualificação profissional, correspondente ao grau
de complexidade 1, competindo-lhe conduzir veículos pesados e/ou
transportes coletivos.
5 — Os requisitos de admissão são os previstos no artigo 17.º da LTFP,
anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação.
5.1 — Requisito obrigatório:
Carta de condução categorias B e C;
Carta de condução categorias B e D e certificado de motorista (válido)
para transporte coletivo de crianças, emitido pelo IMT (Instituto de
Mobilidade e dos Transportes);
Cartão de condutor emitido pelo IMT;
CQM (carta de qualificação de motoristas para as categorias C e D).
5.2 — Requisito especial preferencial: possuir carta de condução
categorias BE, C1E, D1E, CE, DE.
6 — Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória.
6.1 — Não é permitida a substituição da habilitação exigida por
formação ou experiência profissional.
7 — Remuneração mensal: 1.ª posição remuneratória nível 1 da carreira e categoria de assistente operacional, correspondente a 557,00 €.
8 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recrutamento
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 Câmara Municipal de Castro Daire, idênticos aos postos de trabalho
para cuja ocupação se publicita o procedimento.
9 — As candidaturas deverão ser entregues em suporte de papel,
através do preenchimento de formulário tipo aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 8 de maio
de 2009, de utilização obrigatória, disponível nos Paços do Município
de Castro Daire ou em www.cm-castrodaire.pt.
9.1 — O prazo de entrega das candidaturas é 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.
9.2 — As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire e entregues pessoalmente nos Paços
do Município de Castro Daire, durante as horas normais de expediente
ou através de correio registado com aviso de receção até ao termo do
prazo para o seguinte endereço: Câmara Municipal de Castro Daire, Rua
Dr. Pio Figueiredo, n.º 42, 3600-214 Castro Daire.
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 (facultativo);
c) Fotocópia de carta de condução categorias B e C (facultativo);
d) Fotocópia de carta de condução categorias B e D e certificado de
motorista (válido) para transporte coletivo de crianças, emitido pelo IMT
(Instituto de Mobilidade e dos Transportes) — (facultativo);
e) Fotocópia do cartão de condutor emitido pelo IMT (facultativo);
f) Fotocópia da CQM (carta de qualificação de motoristas para as
classes C e D) — (facultativo);
g) Fotocópia de carta de condução categorias BE, C1E, D1E, CE,
DE (facultativo);
h) Fotocópia de certificados comprovativos da formação profissional;
i) Currículo profissional atualizado;
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j) 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.
k) 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.
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 n.º 5 do artigo 36.º da LTFP,
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 (habilitações
académicas; formação profissional; experiência profissional e avaliação
do desempenho).
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.
13.2 — Nos restantes casos e aos excecionados no número anterior,
os métodos de seleção a utilizar no recrutamento são os seguintes: Prova
Prática de Conhecimentos e Avaliação Psicológica.
13.2.1 — Prova Prática de conhecimentos (PPC) — 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 e será
direcionada para o seguinte programa:
Identificação e verificações a efetuar antes da colocação em marcha de
camião e/ou autocarro; realização de manobras diversas com camião e/ou
autocarro; identificação de regras de segurança e cuidados a observar no
transporte de passageiros/crianças, lotação e transporte de volumes.
A prova de conhecimentos será avaliada tendo em conta os seguintes
parâmetros de avaliação:
a) Perceção e compreensão da tarefa — 0 a 5 valores
b) Qualificação de realização — 0 a 5 valores
c) Celeridade na execução — 0 a 5 valores
d) Grau de conhecimentos técnicos demonstrados — 0 a 5 valores
A valoração final da prova resulta da 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
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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.
13.3 — 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:
CF = (AC × 0,6) + (EAC × 0,4)
13.3.2 — Para os demais candidatos:
CF = (PPC × 0,6) + (AP × 0,4)
sendo:
CF — Classificação Final
AC — Avaliação Curricular
EAC — Entrevista de Avaliação de Competências
PPC — Prova Prática de Conhecimentos
AP — Avaliação Psicológica
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 — Os critérios de apreciação e de ponderação da AC e da EAC,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a grelha classificativa, o sistema de valoração final do método e respetiva fórmula classificativas constam da ata de reunião do júri do procedimento concursal,
sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada por escrito.
13.5 — 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.
14 — Período experimental: 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.
15 — Composição do júri do concurso:
Presidente: Eng.º Ernesto da Silva Rodrigues — Chefe da Divisão de
Obras Municipais e Ambiente do Município de Castro Daire;
Vogais efetivos: Hilário Amarildo Pereira de Oliveira — Encarregado
Geral Operacional na Divisão de Obras Municipais e Ambiente do
Município de Castro Daire, que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos e Nuno Jorge Martinho Regalo — Assistente Operacional na Divisão de Obras Municipais e Ambiente do Município de
Castro Daire.
Vogais suplentes: António Ribeiro Ferreira — Assistente Operacional
na Divisão de Obras Municipais e Ambiente do Município de Castro
Daire e Rui Ferreira — Assistente Operacional na Divisão de Obras
Municipais e Ambiente do Município de Castro Daire.
16 — Quota de emprego: Dar-se-á cumprimento ao Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, designadamente no seu artigo 3.º
17 — Exclusão e notificação: os candidatos excluídos serão notificados por e-mail ou carta registada, para a realização da audiência dos
interessados de acordo com o previsto no artigo 112.ºdo Código do
Procedimento Administrativo, os candidatos admitidos serão convocados
pela mesma forma, com a indicação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção. A publicitação dos resultados obtidos em
cada método de seleção intercalar é efetuada através da lista ordenada
alfabeticamente, afixada em local visível e público das instalações do
Município e disponibilizada na página eletrónica.
18 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos será publicitada no site do Município em data oportuna, após aplicação dos
métodos de seleção.
19 — 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação”.
9 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Fernando Carneiro Pereira.
310163437

Regulamento n.º 46/2017
Regulamento Municipal de Transportes Escolares
No uso das competências que se encontram previstas na alínea g),
do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e nos termos do artigo 139.º do Código
do Procedimento Administrativo, torna-se público que, a proposta de
Alteração ao Regulamento Municipal de Transportes Escolares, após
o decurso do prazo para apreciação pública que correu nos termos dos
artigos 99.º, 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi
objeto de alterações, as quais foram aprovadas de forma definitiva, por
unanimidade, em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em
24-11-2016, e em sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada
em 28-12-2016, nos termos que a seguir se transcreve, publicando-se
na íntegra o texto do referido Regulamento.
9 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Fernando Carneiro Pereira.
Nota Justificativa
A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro estabelece na alínea gg) do
artigo 33.º que é competência da Câmara Municipal assegurar, organizar
e gerir os transportes escolares.
Neste âmbito, compete ainda às autarquias, nos termos do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 176/2016, de 2 de agosto, garantir este serviço
aos alunos do ensino básico e secundário que residam a mais de 3 ou
4 kms dos Estabelecimentos de Ensino, respetivamente sem ou com
refeitório.
A Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 17-A/2006, de 26 de maio e pelo Decreto-Lei n.º 255/2007, de
13 de julho, veio regulamentar o transporte coletivo de crianças e jovens
até aos 16 anos de e para os estabelecimentos de educação e ensino,
estabelecendo novas medidas de segurança para os transportes escolares.
Neste âmbito, o Município de Castro Daire assegura a organização, o
financiamento e o controlo do funcionamento da rede dos transportes
escolares, nos termos do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro e da
Lei n.º 13/2006, de 17 de abril.
Até à data, o Município de Castro Daire assegurou a totalidade do
custo com o passe escolar de todos os alunos até ao final do 3.º ciclo do
ensino básico e comparticipou em 50 % o custo com o transporte escolar
a todos os alunos do ensino secundário. Para além disso, o Município
investiu apoiando as famílias, facultando também o transporte aos alunos
do pré-escolar e comparticipando os restantes 50 % aos alunos do ensino
secundário inseridos em agregados familiares carenciados.
Ora, considerando o recente alargamento da escolaridade obrigatória
até aos 18 anos, nos termos do Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto,
o Município de Castro Daire, apostado na promoção de condições de
acesso e sucesso escolar de todos os Castrenses, pretende, com esta
medida apoiar e tornar efetivo o cumprimento do dever de frequência
dos alunos até ao 12.º ano, contribuindo desta forma, para a concretização progressiva dos objetivos da universalidade, gratuitidade e a
obrigatoriedade. Assim, no sentido de reforçar as medidas de apoio às
famílias, o Município, mediante deliberação anual, poderá decidir pela
isenção de pagamento dos transportes escolares de todos os alunos que
frequentam o ensino secundário, em estabelecimentos de ensino da
rede pública e privada do município, desde que os mesmos não sejam
objeto de comparticipações ou bolsas, por frequência de cursos que
sejam financiados e comparticipem este tipo de transporte. Esta medida
de apoio às famílias representará, um investimento anual na ordem dos
36 804,78 €.
A presente alteração ao Regulamento foi objeto de audiência dos interessados, nos termos do artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de
janeiro, diploma que aprovou o Código do Procedimento Administrativo
mediante publicação no Diário da República.
Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais
pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, nos termos
do disposto nas alíneas k) e gg) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e tendo em vista o estabelecido na
alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º do mesmo diploma legal, se procedeu
às alterações do Regulamento Municipal dos Transportes Escolares,
que a Câmara Municipal propôs à Assembleia Municipal, nos termos
da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do referido anexo da já mencionada
Lei, e para os efeitos constantes na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do
mesmo diploma legal.
São alterados os artigos: 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 8.º e 9.º e 13.º do Regulamento Municipal de Transportes Escolares, aprovado em reunião

