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10.3 — 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.

10.3.1 — Na AC serão considerados e ponderados, numa escala de 
0 a 20 valores e valorados até às centésimas, os seguintes parâmetros: 
habilitações académicas (HA), formação profissional (FP), experiência 
profissional (EP) e avaliação de desempenho (AD). A nota final da 
avaliação curricular é calculada pela seguinte fórmula: AC = 0,20 HA + 
+ 0,30 FP + 0,40 EP + 0,10 AD

10.3.2 — Nas Habilitações Académicas (HA) consideram -se as habi-
litações académicas ou nível de qualificação certificado pelas entidades 
competentes.

10.3.3 — Na Formação Profissional (FP) consideram -se as áreas de 
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências 
e as competências necessárias ao exercício da função, que se encontrem 
devidamente comprovados.

10.3.4 — Na Experiência Profissional (EP) considera -se a execução 
de atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade 
das mesmas, que se encontrem devidamente comprovadas mediante 
declarações.

10.3.5 — A classificação final da Avaliação de Desempenho (AD) 
relativa ao último período, não superior a três anos, em que o candidato 
cumpriu ou executou atribuição/competência/atividade idênticas às do 
posto de trabalho.

10.4 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa obter, 
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 
profissionais, diretamente relacionados com as competências conside-
radas essenciais para o exercício da função.

11 — Classificação final obtida após aplicação dos métodos de seleção:
11.1 — Para os candidatos que realizem os métodos de avaliação, 

Prova de Conhecimentos e Avaliação Psicológica, e será calculada 
através da seguinte fórmula: CF = (PC × 0,70) + (AP × 0,30).

11.2 — Para os candidatos que realizem os métodos de seleção, Ava-
liação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências, e será 
calculada através da seguinte fórmula: CF = (AC × 0,40) + (EAC ×
× 0,60).

12 — A valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de 0 a 
20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classifica-
ções quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando -se 
excluído o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 va-
lores num dos métodos ou fases que o comportem ou na classificação 
final, conforme o n.º 13 do artigo 18.º do anexo da Portaria.

13 — São excluídos do procedimento os candidatos que não realizem 
o método para o qual forem notificados.

14 — Notificação e exclusão dos candidatos:
14.1 — Os candidatos admitidos serão notificados para a realização 

dos métodos de seleção por uma das formas previstas do n.º 3 do ar-
tigo 30.º do anexo da Portaria.

14.2 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º do anexo 
da Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das 
formas previstas do n.º 3 do artigo 30.º do anexo da referida Portaria, 
para a realização da audiência de interessados nos termos do Código de 
Procedimento Administrativo.

15 — O júri do presente procedimento concursal será o seguinte:

Presidente: Hélder Francisco Fragoso Rodrigues, Chefe de Divisão 
de Planeamento Estratégico e Gestão do capital humano da Câmara 
Municipal de Abrantes;

1.º Vogal Efetivo: Maria de Fátima Dias Agostinho Ramalhete, As-
sistente Operacional da Freguesia de Rio de Moinhos, que substituirá 
o Presidente nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal Efetivo: Paulo Jorge Marques Nascimento, Bombeiro de 
2.ª Classe;

1.º Vogal Suplente: Cristina Maria Rato Prates Alves, Assistente Ope-
racional da Freguesia de Bemposta;

2.º Vogal Suplente: Leonilde Maria Rosa Pina da Silva, Assistente 
Operacional da Freguesia de Bemposta.

16 — A ata do júri, onde constam os parâmetros de avaliação dos 
métodos de seleção, a grelha classificativa e o sistema de valoração final, 
será facultada aos candidatos sempre que solicitada, por escrito.

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS

Aviso (extrato) n.º 12030/2016

Publicitação do Início do Procedimento e Participação
Procedimental

Marco César Teixeira da Silva, Presidente da União das Freguesias de 
Macieira da Lixa e Caramos, em cumprimento do artigo 98.º do Código 
de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 janeiro, torna público que, por deliberação da União das Freguesias 
de Macieira da Lixa e Caramos, em reunião ordinária realizada em 9 
de setembro de 2016, foi desencadeado na Freguesia o procedimento 
de elaboração do Regulamento das Distinções Honoríficas. Assim os 
interessados podem constituir -se como tal e apresentarem os seus con-
tributos para a elaboração do projeto de regulamento até ao dia 19 de 
outubro de 2016, através de comunicação escrita que contenha o nome 
completo, morada ou sede, profissão, número de identificação fiscal e o 
respetivo endereço eletrónico, dando consentimento para que este seja 
utilizado para os efeitos previstos na alínea c), do n.º 1, do artigo 112.º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

A constituição como interessados e os contributos devem ser dirigidos 
ao Presidente da União das Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos 
através do correio eletrónico geral@macieiradalixa -caramos.pt ou en-
dereçados ou entregues pessoalmente na Sede da União das Freguesias, 
Rua das Pereiras n.º 79, 4615 -409 Macieira da Lixa.

23 de setembro de 2016. — O Presidente da União, Marco César 
Teixeira da Silva.

309886443 

 FREGUESIA DE PAREDES

Aviso n.º 12031/2016

Procedimento concursal comum para recrutamento de um téc-
nico superior — Área de contabilidade — Grau de complexida-
de III — Em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado. Aviso n.º 885/2016.OE201601/0246.

Para os efeitos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterado pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que foi homologada no dia 23 de setembro de 2016 a 
lista de ordenação final, estando a mesma, afixada no placar da junta de 
freguesia e na página eletrónica (www.freguesiadeparedes.pt).

23 de setembro de 2016. — O Presidente da Freguesia, Francisco 
Augusto Ferreira.

309888047 

18 — Dar -se -á cumprimento ao disposto no artigo 1.º e no n.º 3 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, designadamente 
os candidatos com grau de incapacidade ou deficiência igual ou superior 
a 60 %, têm preferência sobre os restantes, em igualdade de classificação, 
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

19 — Em caso de igualdade de valoração na ordenação final dos 
candidatos, os critérios de preferência a adotar serão os previstos no 
artigo 35.º do anexo da Portaria.

20 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será 
afixada em local visível e público das instalações da Freguesia, sendo 
ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com 
informação sobre a sua publicitação.

21 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do anexo da Portaria, o 
presente aviso será publicado na 2.ª série do Diário da República, na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil subsequente 
à publicação no Diário da República, por extrato, no prazo máximo 
de três dias úteis, contados a partir da data da publicação no Diário da 
República e em jornal de expansão nacional.

22 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para 
o preenchimento do posto de trabalho a concurso e para efeitos de 
reserva de recrutamento do serviço nos termos do artigo 40.º do anexo 
da Portaria.

20 de setembro de 2016. — A Presidente da Junta de Freguesia de 
Fontes, Sónia Cristina Brunheta Campos Alagoa.
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