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Susana Maria da Cruz Durães — 12,320
Pedro Jorge Cardoso Cleto Cravino — 12,300
Suhail Coelho Marques — 12,300
António Carneiro dos Santos — 12,100
Vítor Manuel da Costa e Silva — 12,020
Abílio da Silva Guedes — 11,700
Aires António Sequeira Dias — 11,400
Ana Isabel Cardoso Miranda Lemos — 11,400
António Augusto Carvalho Dantas — 11,400
Diana Sofia Martins Brito — 11,400
Francisco Oliveira da Costa — 11,400
João Varela Ferraz — 11,400
Joel André Rodrigues Meira — 11,400
Jorge Rafael Melo Alves de Faria — 11,400
Maria Alcinda da Silva Ramos — 11,400
Maria Aldina Martins da Cunha Gomes — 11,400
Maria Alice da Fonseca Pereira — 11,400
Maria Alice da Silva Marques — 11,400
Maria de Fátima Teixeira Varzim Miranda — 11,400
Maria de Lurdes dos Santos Rodrigues — 11,400
Maria Olindina Dias de Melo Fernandes — 11,400
Marta da Conceição Ribeiro Machado — 11,400
Miguel Pinto Coelho — 11,400
Palmira Rodrigues da Silva — 11,400
Paulo Manuel Carvalho Ferreira — 11,400
Pedro Jorge Santos Morais — 11,400
Vera Alexandra da Silva Alves — 11,400
Bernardino Carvalho Ribeiro — 11,120
Daniel Santos Monteiro — 11,120
Glória Silva de Oliveira — 11,120
Ilídio Pereira Saleiro — 11,120
João Carlos Pereira Correia — 11,120
José Domingos Vilaça Machado — 11,120
José Vasco Figueiredo da Silva — 11,120
Manuel Célio Gonçalves Marques — 11,120
Manuel Jardim da Silva — 11,120
Manuel Júlio Fonseca Amorim — 11,120
Maria da Conceição Gonçalves Maciel Barbosa — 11,120
Maria da Conceição Sousa da Silva Leiras — 11,120
Maria de Fátima Rodrigues dos Santos — 11,120
Rosa Patrícia Silva Pinto — 11,120
Alberto Eduardo Araújo Rodrigues Dias — Excluído b)
Alexandre José Cordeiro Sá Cachada — Excluído b)
Amílcar Daniel Macedo Pessoa — Excluído b)
Ana Adelina de Sousa Marinho e Silva — Excluída b)
Ana Catarina Longras da Costa — Excluída b)
Ana Teresa Peixoto da Cruz — Excluída b)
André da Costa Oliveira Coelho — Excluído a)
António Arantes Figueiredo — Excluído b)
António Arnaldo Gomes da Silva — Excluído b)
António Augusto Silva da Costa — Excluído b)
António Ferreira da Pena — Excluído b)
Augusto Afonso da Silva Novais — Excluído b)
Carlos Francisco Cordeiro Cerqueira — Excluído a)
Deolinda Pereira e Silva Bertoluci — Excluída b)
Domingos Alberto Igreja Fernandes — Excluído b)
Domingos Ribeiro Laranjeira — Excluído b)
Filipe Amorim Rodrigues — Excluído b)
Francisco Borges Marques — Excluído b)
Hugo Miguel Sousa Costa — Excluído b)
Isabel Maria Borges da Silva — Excluída b)
Jerónimo Cardoso do Vale — Excluído b)
Joana Ferreira Miranda — Excluída b)
João da Silva Martins — Excluído b)
Joaquim Manuel de Sousa Andrade — Excluído b)
Jorge de Araújo Real — Excluído b)
José Américo Campelo da Cunha — Excluído b)
José Manuel Araújo Sá — Excluído b)
José Miguel Barreto da Silva — Excluído b)
Josefina Augusta Vilas Boas do Vale Almeida — Excluída b)
Laurinda de Sousa Lopes — Excluída b)
Leandro Macedo Trilho — Excluído b)
Luís Emanuel Pereira da Eira — Excluído b)
Manuel Esteves Lopes — Excluído b)
Maria Alcina Silva Miranda — Excluída b)
Maria de Fátima da Silva Pereira — Excluída b)
Mário Cristiano Fonseca Esteves — Excluído b)
Nélson Marques Pereira — Excluído b)
Paulo Alexandre da Costa Silva — Excluído b)
Regina Maria Trindade de Faria — Excluída b)
Rita Torres de Azevedo Ferreira — Excluída b)

Rodrigo Amaro Santos Oliveira — Excluído b)
Rui Paulino Silva Lopes — Excluído b)
Sandra Isabel Figueiredo de Brito Correia — Excluída b)
Sandra Maria da Silva Matos — Excluída b)
Sérgio Miguel Machado da Silva — Excluído b)
Susana Cláudia da Cruz Coelho — Excluída b)

a) Por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na Entrevista 
Profissional de Seleção.

b) Por ter faltado à Entrevista Profissional de Seleção.
17 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, Miguel Jorge da 

Costa Gomes.
311513164 

 MUNICÍPIO DO BARREIRO

Aviso (extrato) n.º 9898/2018
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e alínea d) 

do n.º 1 do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alte-
rada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam-
-se os candidatos abaixo indicados, propostos para intenção de exclusão 
do procedimento concursal aberto por aviso n.º 4408/2018, publicado no 
Diário da República n.º 66, 2.ª série, de 04/04/2018, na categoria de as-
sistente técnico, para constituição de reserva de recrutamento e exercício 
de funções na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 
tempo indeterminado, para, querendo, se pronunciarem sobre a intenção 
de exclusão, em sede de audiência de interessados, nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
data de publicação no Diário da República do presente aviso:

Andreia dos Anjos Correia a)
Joaquim José da Silva Estevão a)
Ludmira Saramago Mira a)
Maria Eduarda Covas Claudino a)
Maria Leonor Guerreiro Duarte da Silva Fusco a)
Marisol de Jesus Rocha de Andrade a)
Mónica Ester Vidal de Oliveira a)
Olga Maria Moreira de Sousa Augusto a)
Sandra Isabel dos Santos Madeira Miranda a)
Sandra Maria Dias Pires Nunes a)
Silvia Alexandra Nogueiro Pereira Cardoso a)
Betina Marisa de Sousa Trigo Correia a)
Bruno Miguel da Silva Pinto a)
Carlos Emanuel Martins a)
Cecilia Quiluba Lunga de Araújo a)
Daniela Cristina Pinheiro Augusto a)
David José Gonçalves Fonseca a)
Djana Morais Matos de Oliveira a)
Filipe Pereira Fortes a)
Iuri Fernando Catarino Pereira a)
Osvaldo António Del -negro Parrança a)
Nuno Filipe Sousa Basílio b)
Liseta dos Santos Sequeira c)
Cláudia Vanessa Pacheco Tavares de Oliveira d)
Luciane da Silva Cardoso Cabrita e)

a) Excluída/o por não apresentar documento comprovativo de con-
clusão do 12.º ano;

b) Excluído por candidatura entregue fora de prazo;
c) Excluída por não apresentar Curriculum vitae;
d) Excluída por não apresentar documentos de candidatura (requeri-

mento e certificado de habilitação);
e) Excluída por não apresentar requerimento de candidatura ao pro-

cedimento concursal.
13 de julho de 2018. — O Vereador, João Pintassilgo.

311508572 

 MUNICÍPIO DE BELMONTE

Aviso n.º 9899/2018

Celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado no âmbito do Procedimento Concur-
sal de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários 
(PREVPAP).
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 



Diário da República, 2.ª série — N.º 142 — 25 de julho de 2018  20055

(LGTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 
público que, em resultado do reconhecimento das situações de exercício 
de funções correspondentes a necessidades permanentes deste Município 
e que se encontravam formalizadas através de vínculo jurídico inade-
quado, em sede de reunião do Órgão Executivo da Câmara Municipal 
Belmonte, celebrada a 23 de fevereiro de 2018, e dos procedimentos con-
cursais abertos no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária 
dos Vínculos Precários (PREVPAP) e da negociação do posicionamento 
remuneratório, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º 
da LGTFP e nos termos da alínea a) do artigo 12.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, e do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro, cujos efeitos foram prorrogados ao abrigo do artigo 20.º da 
Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, foram celebrados os seguintes 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com as pessoas a seguir identificadas:

Inês João Santos Vaz Leal Esteves, na carreira geral de Técnico Supe-
rior na área da Comunicação Social, para o serviço integrado no Gabinete 
de Comunicação Social, com a remuneração base de € 1201, 48, corres-
pondente à 2.ª posição e nível remuneratório 15 da tabela remuneratória 
única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 
2008, na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Sandra Paula Freitas Brízida Teixeira, na carreira geral de Técnico 
Superior na área da Comunicação Social, para o serviço integrado no 
Gabinete de Comunicação Social, com a remuneração base de € 1201, 48, 
correspondente à 2.ª posição e nível remuneratório 15 da tabela remune-
ratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro 
de 2008, na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Ana Isabel Alves Calado, na carreira geral de Técnico Superior na 
área da Engenharia Civil, para o serviço integrado na Divisão Técnica 
Municipal de Planeamento, Obras e Urbanismo, com a remuneração base 
de € 1201,48, correspondente à 2.ª posição e nível remuneratório 15 da 
tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro de 2008, na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de 
julho de 2018.

Angélica da Conceição Cardina Maximiro, na carreira geral de Téc-
nico Superior na área do Arquivo e Biblioteca, para o serviço integrado na 
Equipa Multidisciplinar, com a remuneração base de € 1201, 48, corres-
pondente à 2.ª posição e nível remuneratório 15 da tabela remuneratória 
única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 
2008, na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Joel António dos Santos Melo, na carreira geral de Técnico Superior na 
área do Atendimento, para o serviço integrado na Unidade de Adminis-
tração e Finanças, com a remuneração base de € 1201,48, correspondente 
à 2.ª posição e nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Inês Paulo Feliciano, na carreira geral de Técnico Superior na área da 
Psicologia, para o serviço integrado na Equipa Multidisciplinar, com a 
remuneração base de € 1201, 48, correspondente à 2.ª posição e nível 
remuneratório 15 da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, na sua versão atualizada, 
com efeitos a 01 de julho de 2018.

Ana Filipa Martins Santos Mendes Amaro, na carreira geral de Téc-
nico Superior na área da Psicologia, para o serviço integrado na Equipa 
Multidisciplinar, com a remuneração base de € 1201, 48, correspondente 
à 2.ª posição e nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Jorge António Carvalho Afonso, na carreira geral de Assistente Téc-
nico na área do Património, para o serviço integrado na Unidade de 
Administração e Finanças, com a remuneração base de € 683,13, corres-
pondente à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória 
única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 
2008, na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Maria Helena Silva Fortuna, na carreira geral de Assistente Técnico na 
área do Atendimento, para o serviço integrado na Unidade de Adminis-
tração e Finanças, com a remuneração base de € 683,13, correspondente 
à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Ana Isabel Ramos Pinto, na carreira geral de Assistente Técnico na 
área do Atendimento, para o serviço integrado na Unidade de Adminis-
tração e Finanças, com a remuneração base de € 683,13, correspondente 
à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Daniel José Soares dos Santos, na carreira geral de Assistente Técnico 
na área do Atendimento, para o serviço integrado na Unidade de Adminis-
tração e Finanças, com a remuneração base de € 683,13, correspondente 
à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única 

aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Inês Isabel Fonseca Saraiva, na carreira geral de Assistente Técnico na 
área do Atendimento, para o serviço integrado na Unidade de Adminis-
tração e Finanças, com a remuneração base de € 683,13, correspondente 
à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Vítor Tiago Pires Botão Teixeira, na carreira geral de Assistente Téc-
nico na área da Reabilitação Física, para o serviço integrado na Equipa 
Multidisciplinar, com a remuneração base de € 683,13, correspondente 
à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Patrícia Susana Silva Leal, na carreira geral de Assistente Técnico 
na área Jurídica, para o serviço integrado no Gabinete Jurídico, com 
a remuneração base de € 683,13, correspondente à 1.ª posição e nível 
remuneratório 5 da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, na sua versão atualizada, 
com efeitos a 01 de julho de 2018.

Carla Marina Ascensão Sequeira Cruz, na carreira geral de Assistente 
Técnico na área Jurídica, para o serviço integrado no Gabinete Jurídico, 
com a remuneração base de € 683,13, correspondente à 1.ª posição e nível 
remuneratório 5 da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, na sua versão atualizada, 
com efeitos a 01 de julho de 2018.

Ana Isabel Martins Conceição Cabeças, na carreira geral de Assistente 
Operacional na área do Expediente, para o serviço integrado na Uni-
dade Administração e Finanças, com a remuneração base de € 580,00 
(RMMG), correspondente à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da 
tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro de 2008, na sua versão atualizada, com efeitos a 18 de 
junho de 2018.

Teresa Maria da Trindade, na carreira geral de Assistente Operacional 
na área do Expediente, para o serviço integrado na Equipa Multidisci-
plinar, com a remuneração base de € 580,00 (RMMG), correspondente 
à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Inês de Jesus Ventura, na carreira geral de Assistente Operacional na 
área da Ação Educativa, para o serviço integrado na Equipa Multidisci-
plinar, com a remuneração base de € 580,00 (RMMG), correspondente 
à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 20 de junho de 2018.

Vítor Manuel Pinheiro da Fonseca, na carreira geral de Assistente 
Operacional na área dos Serviços Gerais, para o serviço integrado na 
Divisão Técnica Municipal de Planeamento, Obras e Urbanismo, com 
a remuneração base de € 580,00 (RMMG), correspondente à 1.ª posição 
e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única aprovada pela 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, na sua versão 
atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

João Daniel Leal Pinto, na carreira geral de Assistente Operacional na 
área dos Serviços Gerais, para o serviço integrado na Divisão Técnica 
Municipal de Planeamento, Obras e Urbanismo, com a remuneração base 
de € 580,00 (RMMG), correspondente à 1.ª posição e nível remuneratório 
5 da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro de 2008, na sua versão atualizada, com efeitos a 
18 de junho de 2018.

António Moreira Gomes Joaquim, na carreira geral de Assistente 
Operacional na área dos Serviços Gerais, para o serviço integrado na 
Divisão Técnica Municipal de Planeamento, Obras e Urbanismo, com 
a remuneração base de € 580,00 (RMMG), correspondente à 1.ª posição 
e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única aprovada pela 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, na sua versão 
atualizada, com efeitos a 21 de junho de 2018.

André António Félix Cariano, na carreira geral de Assistente Opera-
cional na área do Apoio Informático, para o serviço integrado na Equipa 
Multidisciplinar, com a remuneração base de € 580,00 (RMMG), corres-
pondente à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória 
única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 
2008, na sua versão atualizada, com efeitos a 18 de junho de 2018.

Carlos Alberto Robalo da Silva, na carreira geral de Assistente Ope-
racional na área da Gestão de Equipamentos Desportivos, Culturais e 
Sociais e Programação Cultural, para o serviço integrado na Equipa 
Multidisciplinar, com a remuneração base de € 580,00 (RMMG), corres-
pondente à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória 
única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 
2008, na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Hugo Miguel Nabais Soares, na carreira geral de Assistente Operacio-
nal na área da Gestão de Equipamentos Desportivos, Culturais e Sociais 
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e Programação Cultural, para o serviço integrado na Equipa Multidisci-
plinar, com a remuneração base de € 580,00 (RMMG), correspondente 
à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Pedro Manuel Lopes Vieira, na carreira geral de Assistente Operacio-
nal na área da Gestão de Equipamentos Desportivos, Culturais e Sociais 
e Programação Cultural, para o serviço integrado na Equipa Multidisci-
plinar, com a remuneração base de € 580,00 (RMMG), correspondente 
à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada, com efeitos a 01 de julho de 2018.

Maria Odete Marques Evangelista, na carreira geral de Assistente 
Operacional na área da Gestão de Equipamentos Desportivos, Culturais 
e Sociais e Programação Cultural, para o serviço integrado na Equipa 
Multidisciplinar, com a remuneração base de € 580,00 (RMMG), corres-
pondente à 1.ª posição e nível remuneratório 5 da tabela remuneratória 
única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro de 
2008, na sua versão atualizada, com efeitos a 25 de junho de 2018.

Os presentes contratos ficam dispensados de período experimental, 
uma vez que, em todos os casos, o tempo de serviço prestado na situação 
de exercício de funções a regularizar, em apreço, é superior à duração 
definida para o período experimental intrínseco à carreira e categoria dos 
trabalhadores. Sendo que, para os trabalhadores integrados na carreira 
de Técnico Superior o período experimental seria de 240 dias, conforme 
prevê a alínea c) do artigo 49.º da LGTFP; para os trabalhadores inte-
grados na carreira de Assistente Técnico o período experimental seria 
de 180 dias conforme prevê a alínea b) do artigo 49.º LGTFP e para os 
trabalhadores integrados na carreira de Assistente Operacional o período 
experimental seria de 90 dias, conforme alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º 
da LGTFP, dando -se assim cumprimento à disposição constante no 
artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

29 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Bel-
monte, António Pinto Dias Rocha, Dr.

311470194 

 MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Aviso n.º 9900/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
até sessenta e sete postos de trabalho em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, tempo 
parcial, para a carreira e categoria de assistente operacional.

1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 33.º da Lei Ge-
ral do Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, abreviadamente designada por LTFP, 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 2 de 
julho de 2018, na sequência da deliberação favorável tomada na reunião 
ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 24 de maio de 2018, 
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 sessenta e sete 
postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal do 
município, aprovado para o ano de 2018, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, tempo parcial, 
para a carreira e categoria de assistente operacional.

2 — Não estão constituídas reservas de recrutamento nestas áreas, 
estando temporariamente dispensada a consulta prévia à Entidade Cen-
tralizada de Reservas de Recrutamento (ECCRC), uma vez que ainda 
não foi publicitado qualquer procedimento concursal para a constituição 
da referida reserva, nos termos conjugados no n.º 1 do artigo 4.º, com o 
n.º 1 do artigo 43.º, ambos da citada Portaria.

De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção -Geral 
das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada 
por despacho de 15 de julho de 2014, do Senhor Secretário de Estado 
da Administração Local, “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 trabalha-
dores em situação de requalificação”.

3 — Duração do contrato: 12 meses, eventualmente renovável nos 
termos da Lei.

4 — Caraterização das funções: Assistente Operacional (Auxiliar 
Serviços Gerais): auxiliar nas tarefas de arrumação e distribuição de 
material destinado às atividades das crianças; acompanhar as crianças 
em passeios, excursões e visitas, promovendo o seu desenvolvimento 
integral e harmonioso, incluindo as com necessidades especiais de edu-
cação; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades quotidianas com 
crianças, respeitando os seus horários e rotinas; assegurar as atividades 
da componente de apoio à família, sob orientação da educadora; detetar e 
informar os pais e a educadora de eventuais problemas de saúde e desen-
volvimento da criança; zelar pela segurança das crianças nos percursos e 
durante o atravessamento de via; garantir o cumprimento dos seguintes 
aspetos: lotação do veículo, utilização dos sistemas de retenção para 
crianças e cintos de segurança; e desempenhar as demais tarefas que se 
relacionem e enquadrem no âmbito da sua categoria profissional.

5 — Local de trabalho: Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância da 
área territorial do Município de Castro Daire.

6 — Nível habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória em função 
da idade do candidato.

6.1 — Não é permitida a substituição da habilitação exigida por 
formação ou experiência profissional.

7 — 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 114/2017, de 29 de dezembro (LOE 2018).

8 — Composição do júri:
Presidente: Lic. Célia Maria Antunes Ferreira — Técnica Superior 

na Divisão dos Serviços Municipais Integrados do Município de Castro 
Daire;

Vogais efetivos:
1.º  — Lic. José Manuel Ferreira da Silva — Técnico Superior na 

Divisão de Planeamento, Urbanismo e Ordenamento do Território do 
Município de Castro Daire, que substituirá a presidente nas suas faltas 
e impedimentos.

2.º  — Lic. Aida de Jesus Cardoso Monteiro — Assistente Opera-
cional na Divisão dos Serviços Municipais Integrados do Município 
de Castro Daire.

Vogais suplentes:
1.º — Dulce Maria da Silva Ferreira — Assistente Técnica no Serviço 

Municipal de Proteção Civil do Município de Castro Daire.
2.º  — Lic. Marta Maria de Almeida de Sousa Teles do Carva-

lhal — Técnica Superior na Divisão dos Serviços Municipais Integrados 
do Município de Castro Daire.

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Requisitos gerais de admissão: Os previstos no artigo 17.º da 

LTFP anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 

Constituição, por Lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício da função;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

10 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recruta-
mento 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.

11 — As candidaturas deverão ser entregues em suporte 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 no Balcão de Atendimento 
Municipal ou em www.cm -castrodaire.pt.

Nos termos legais a utilização do formulário tipo é obrigatória, deter-
minando a exclusão do candidato o não cumprimento desta disposição 
legal.

11.1 — 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, alterada e 
republicada pela portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

11.2 — As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire e entregues pessoalmente no Balcão de Aten-
dimento Municipal, durante as horas normais de expediente ou através 
de correio registado com aviso de receção até ao termo do prazo para 


