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 Aviso n.º 11356/2018

Mobilidade interna entre Órgãos
Nos termos da deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião 

de 7 de junho de 2018, foi autorizado o recrutamento, por recurso à 
mobilidade interna entre órgãos, nos termos do disposto nos artigos 92.º 
e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
de um licenciado em arqueologia da carreira e categoria de Técnico 
Superior.

1 — Local de trabalho: As funções serão exercidas no Município de 
Guimarães, na Divisão do Centro Histórico.

2 — Caracterização do posto de trabalho.
2.1 — Executar trabalhos específicos da área de arqueologia, desig-

nadamente investigar sítios arqueológicos, fazer prospeções, escava-
ções e peritagens, elaborar relatórios, informações e pareceres sobre 
a importância dos achados arqueológicos e seu interesse cultural e 
patrimonial, emitir pareceres sobre a gestão e proteção do património 
arqueológico, entre outros.

2.2 — Perfil de Competências Técnicas:
Conhecimentos técnicos especializados; conhecimentos relativos à 

legislação em vigor para a área de atividade; conhecimentos de infor-
mática e das aplicações informáticas específicas da área, na ótica do 
utilizador.

3 — Posição Remuneratória: Determinada em função do disposto 
no artigo 38.º da LTFP, conjugado com o n.º 1 do artigo 42.º da Lei 
n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 20.º 
da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.

4 — Requisitos de admissão:
4.1 — Possuir relação jurídica de emprego público, por tempo in-

determinado.
4.2 — Possuir experiência profissional na área de arqueologia.
4.3 — Licenciatura em Arqueologia ou História, variante de Arque-

ologia.
5 — Documentação exigida:
5.1 — O requerimento de candidatura deve ser acompanhado dos 

seguintes documentos, sob pena de exclusão:
a) Declaração do serviço onde se encontra a exercer funções públicas, 

com a indicação da modalidade de vínculo de emprego público, carreira 
e categoria em se encontra inserido e respetiva remuneração (nível e 
posição remuneratória), descrição das funções que se encontra a executar 
e classificação obtida nos três últimos anos ao nível de avaliação de 
desempenho nos termos do SIADAP, quando aplicável;

b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae atualizado, datado e assinado;
d) Fotocópias dos certificados das ações de formação frequentadas e 

indicadas no curriculum vitae.

6 — Métodos de Seleção: A apreciação das candidaturas será efetuada 
com base na análise do currículo vitae e entrevista profissional de seleção 
e de acordo com a seguinte fórmula:

Ordenação Final = Avaliação Curricular (45 %) + Entrevista
Profissional de Seleção (55 %)

Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem enunciada, 
sendo excluído o/a candidato/a que obtenha uma valoração inferior a 
9,5 valores num dos métodos, não lhe sendo aplicado o método se-
guinte.

7 — A ata do júri onde constam os parâmetros de avaliação será 
facultada ao/à candidato/a sempre que solicitada.

8 — A publicitação dos resultados obtidos pelos candidatos será 
disponibilizada na página eletrónica do Município.

9 — Forma, local e prazo de apresentação da candidatura: as candi-
daturas têm de ser apresentadas através de requerimento em suporte de 
papel, pessoalmente ou através de correio registado com aviso de rece-
ção, dirigido à Câmara Municipal de Guimarães, Divisão de Recursos 
Humanos, Largo Cónego José Maria Gomes, 4804 -534 Guimarães, no 
prazo de 10 dias úteis contados da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República.

10 — A presente oferta de emprego será igualmente publicada na 
bolsa de emprego público, em www.bep.gov.pt e na página eletrónica 
deste Município, em www.cm -guimaraes.pt, no 1.º dia útil seguinte à 
presente publicação.

11 — Composição do Júri:
Presidente: Teresa Maria Correia Moreira Costa — Técnica Superior
Vogais Efetivos:
Ana Margarida Simões Morais — Técnica Superior e Marta Sofia 

Teixeira Ferreira Nuno — Técnica Superior

Vogais Suplentes:
José Josias Silva Almeida Antunes Carvalho — Técnico Superior e 

Inês Correia Durão — Técnica Superior.

Nas suas faltas e impedimentos, a presidente do júri será substituída 
pela 1.ª vogal efetiva.

12 — De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de 
Dados — RGPD — (UE) 2016/679, o Município, enquanto res-
ponsável pelo tratamento, informa que a finalidade do tratamento 
dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente aviso. Pode 
exercer os direitos previstos no artigo 13.º do RGPD cumprindo 
o procedimento constante da política de privacidade disponível em 
http://www.cm -guimaraes.pt/p/rgpd.

26 de julho de 2018. — A Vereadora de Recursos Humanos, Sofia 
Ferreira.

311543718 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso n.º 11357/2018
Raul Miguel de Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Leiria, no uso das competências que lhe são conferidas pela 
alínea b) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, alterado, e ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada, aplicável pelo n.º 6 
do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada, na sequência do 
procedimento concursal comum de recrutamento com vista ao preenchi-
mento, por tempo indeterminado, de 02 postos de trabalho do mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Leiria (ref. pccr.003.2015 — Assistentes 
Operacionais | área de ação educativa), e com recurso à reserva de re-
crutamento interna constituída, torna público que as trabalhadoras Aida 
Maria Dinis Bernardo, Carla Susana Heitor Martins Oliveira, Cecília 
Maria Pratas de Jesus Pereira, Cláudia Regina Rodrigues, Dulcínia São 
José Santos Lourenço, Elisabete dos Santos António, Maria Beatriz Pe-
leias Brites, Maria da Conceição Dias Ferreira Vieira, Maria de Fátima 
Alves Nunes Lorena Ermida, Maria João Pinto Flor, Maria de Lurdes 
Pereira da Silva, Paula de Jesus Morgado Mateus Rodrigues, Sofia da 
Silva Gameiro, Stephanie Ribeiro e Vanessa Chagas Vala, obtiveram 
o resultado de 17,916 valores; 18,500 valores; 16,916 valores; 17,583 
valores; 17,916 valores; 17,000 valores; 18,583 valores; 16,916 valores; 
17,000 valores; 18,166 valores; 17,000 valores; 17,416 valores; 17,833 
valores; 18,750 valores e 17,833 valores, respetivamente, na avaliação 
final dos períodos experimentais dos contratos de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, que celebraram em 15 de março de 
2017 e com efeitos à mesma data, em 18 de abril de 2017 e com efeitos 
à mesma data, em 28 de abril de 2017 e com efeitos a 01 de maio de 
2017, e, em 31 de maio de 2017 e com efeitos a 01 de junho de 2017, 
respetivamente.

Face às classificações obtidas pelas candidatas, consideram -se con-
cluídos com sucesso os períodos experimentais dos referidos contratos, 
a que corresponde a carreira e categoria de Assistente Operacional, e a 
área de atividade de ação educativa, conforme consta da ata de reunião 
do júri n.º 100/2017/URH, de 12 de dezembro, homologada por meu 
despacho proferido na mesma data, afixada junto das instalações da 
Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, e dis-
ponibilizada na página eletrónica do Município, tendo as trabalhadoras 
sido notificados do teor da mesma.

24 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul 
Castro.

311546797 

 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 11358/2018

Contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que, na sequência da aprovação no 
procedimento concursal comum para Assistente Operacional (Canto-
neiro de Limpeza), aberto pelo Aviso n.º 12990/2014, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 20 de novembro de 2014, 


