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as seguintes alterações: Declaração de Retificação n.º 46 -B/2013, de 
01/11, Lei n.º 82 -D/2014, de 31/12, Lei n.º 69/2015, de 16/07, Lei 
n.º 132/2015, de 04/09, Lei n.º 7 -A/2016, de 30/03, Declaração de Retifi-
cação n.º 10/2016, de 25/05, Lei n.º 42/2016, de 28/12 e Lei n.º 114/2017, 
de 29/12);

Código dos Contratos Públicos (CCP) — Decreto -Lei n.º 18/2008, 
29 de janeiro, na sua atual redação (com as seguintes alterações mais 
recentes: Decreto -Lei n.º 111 -B/2017, de 31/08, Declaração de Retifi-
cação n.º 36 -A/2017, de 30/10, Declaração de Retificação n.º 42/2017, 
de 30/11 e Decreto -Lei n.º 33/2018, de 15/05);

SNC -AP — Decreto -Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua atual 
redação (com alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 85/2016 de 
21/12).

11.2.2 — Entrevista profissional de seleção (E. P.S.): visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

11.3 — Sistema de classificação final:
11.3.1 — Para os candidatos que cumulativamente, sejam titulares 

da categoria e se encontrem ou, tratando -se de candidatos colocados 
em situação de mobilidade especial, se tenham por último encontrado, 
a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade carac-
terizadoras do posto de trabalho para cuja ocupação o presente proce-
dimento é publicado:

C.F. = (A.C. x 0,7) + (E. P.S. x 0,3)

11.3.2 — Para os demais candidatos:
C.F. = (P.C. x 0,7) + (E. P.S. x 0,3)

11.3.3 — Sendo:
C. F. = Classificação Final
A.C. = Avaliação Curricular
P.C. = Provas de Conhecimentos
E. P.S. = Entrevista Profissional de Seleção

11.4 — Os critérios de apreciação e de ponderação da A.C. e da E. P.S., 
bem como o sistema de classificação final, incluindo a grelha classifica-
tiva, o sistema de valoração final do método e respetiva fórmula classifi-
cativas constam das atas de reuniões do júri do procedimento concursal, 
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

11.5 — 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.

11.6 — Nos termos do artigo 8.º, da “Portaria” e em razão da urgência 
do procedimento, ou caso o n.º de candidatos seja igual ou superior a 100, 
poderá ocorrer a utilização faseada dos métodos de seleção, aplicando -se 
o segundo método de seleção apenas a parte dos candidatos aprovados 
no método anterior, a convocar por tranches sucessivas de candidatos, 
por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal 
até à satisfação das necessidades do serviço.

11.7 — As listas de ordenação final dos candidatos são unitárias, ainda 
que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados diferentes 
métodos de seleção (artigos 33.º e 34.º da “Portaria”).

12 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em igualdade de 
valoração e em situação não configurada pela lei como preferencial será 
efetuada nos termos previstos no artigo 35.º da “Portaria”.

Subsistindo o empate, serão aplicados, de forma decrescente, os 
seguintes critérios: Residência na Amadora, menor idade.

13 — O recrutamento efetuar -se -á de acordo com as regras que esti-
verem legalmente em vigor, nomeadamente as estabelecidas na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP e demais normas do Orçamento de Es-
tado em vigor, iniciando -se pela ordem decrescente de ordenação final 
dos candidatos colocados em situação de requalificação profissional e, 
esgotados estes, de entre candidatos com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida.

14 — As notificações dos candidatos serão efetuadas nos termos do 
n.º 3, do artigo 30.º, da “Portaria”.

15 — Publicitação de listas: as listas unitárias de ordenação final dos 
candidatos serão publicitadas, em lugar público e visível, no edifício 
dos Paços do Município e disponibilizada em www.cm -amadora.pt 
(Município/Recrutamento).

16 — Período experimental:
16.1 — Referências A e B — 240 dias, conforme a alínea c), do n.º 1, 

do artigo 49.º, da LTFP e demais legislação em vigor.
16.2 — Referência C — 180 dias, conforme a alínea b), do n.º 1, do 

artigo 49.º, da LTFP e demais legislação em vigor.

17 — 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, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
discriminação.

16 de agosto de 2018. — A Vereadora responsável pela área de Re-
cursos Humanos, Rita Madeira.
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 MUNICÍPIO DE BELMONTE

Declaração de Retificação n.º 619/2018

Retificação do Aviso n.º 9899/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142,

de 25 de julho de 2018
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por ter saído com ine-

xatidão o aviso de Celebração de Contratos de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado no âmbito do Procedimento Concur-
sal de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP), 
nomeadamente no que concerne a todos os contratos celebrados na 
carreira geral de Assistente Operacional, no Aviso n.º 9899/2018, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142, de 25 de julho de 2018, 
retifica-se que onde se lê:

«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,» 

deve ler-se:
«com a remuneração base de € 580,00 (RMMG), correspondente 

à 1.ª posição e nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro de 2008, 
na sua versão atualizada,»

31 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara de Belmonte, António 
Pinto Dias Rocha, Dr.
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 MUNICÍPIO DE BRAGA

Edital n.º 845/2018
Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio, Presidente da Câmara 

Municipal de Braga:
Faz saber que, em Reunião Ordinária da Assembleia Municipal, rea-

lizada em 20 de julho de 2018, sob proposta da Câmara Municipal, após 
o decurso do prazo fixado nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código 
do Procedimento Administrativo, sem a constituição de interessados e 
a apresentação de quaisquer contributos, e após submissão a consulta 
pública, foi aprovado o Regulamento dos Apartamentos de Transição 
para Vítimas de Violência Doméstica.

O mencionado Regulamento, entrará em vigor nos termos do ar-
tigo 140.º do Código do Procedimento Administrativo, aplicável por 
força do disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro.

Para constar se mandou passar o presente edital e outros de igual teor 
que vão ser afixados juntamente com o Regulamento, nos lugares de 
estilo e publicitado no site do Município, www.cm -braga.pt.

2 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Braga, 
Dr. Ricardo Rio.
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 MUNICÍPIO DO CARTAXO

Aviso n.º 12402/2018
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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, torna -se público que foi homologada, por meu despacho 
datado de 13 de agosto de 2018, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos, relativa ao procedimento concursal comum de recrutamento 
para preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de 


