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comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. É ava-
liada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

11.3 — Nos restantes casos e aos excecionados no n.º anterior, os 
métodos de seleção a utilizar no recrutamento são os seguintes:

11.3.1 — Provas de conhecimentos (P.C.): visa avaliar os conhe-
cimentos académicos, profissionais e as competências técnicas dos 
candidatos necessárias ao exercício da função.

11.3.1.1 — A prova de conhecimentos revestirá a forma escrita e 
terá a duração de 60 minutos, com 30 minutos de tolerância, podendo 
ser consultada apenas a legislação de suporte em papel (não é per-
mitida a consulta de bibliografia de apoio), sendo classificada numa 
escala de 0 a 20 valores. Será elaborada com base no seguinte:

A) Legislação de enquadramento (cuja atualização compete aos 
candidatos):

Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro;
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro;
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro
Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro
Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 22 de fevereiro
Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro
DL n.º 135/99, de 22 de abril
Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto

11.3.2 — 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. É ava-
liada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

11.4 — Tendo em consideração a urgência do presente procedi-
mento, devido à carência de recursos humanos nos serviços adminis-
trativos da Junta de Freguesia de Odivelas, nos termos previstos no 
artigo 8.º, n.º 1, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, os métodos de seleção serão aplicados de forma faseada.

12 — Classificação Final:
12.1 — A classificação e a ordenação final dos candidatos que 

completem o procedimento será expressa na escala de 0 a 20 valores, 
resultante da média aritmética ponderada das classificações quantitati-
vas obtidas em cada método de seleção, por aplicação da(s) seguinte(s) 
fórmula(s), conforme os métodos aplicados aos candidatos:

CF = (PC × 0,7) + (EPS × 0,3)

ou

CF = (AC × 0,6) + (EPS × 0,4)

Em que:

CF = Classificação Final;
PC = Prova de Conhecimentos;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção;

12.2 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores ou menção de não apto 
num dos métodos ou fases, não lhes sendo aplicado o método ou 
fase seguintes.

12.3 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos 
métodos de seleção é equivalente à desistência do presente proce-
dimento concursal.»

28 de outubro de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Odivelas, Nuno Filipe André Gaudêncio.
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 FREGUESIA DE PORTIMÃO

Aviso n.º 13891/2016

Procedimento concursal comum para a constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para o 
preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria 
de Assistente Operacional.
1 — Torna -se público, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 32.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, Orçamento de Estado 
para 2016, bem como dos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral de Trabalho em 
Funções Públicas, doravante designada LTPF, anexa à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, conjugada com o 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, que por deliberação da Assembleia de Freguesia de Portimão, 
datada de 28 de julho de 2016, e sob proposta do respetivo executivo, 
que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da 
publicação do presente aviso no Diário da República, o procedimento 
concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para o preenchimento de dois postos 
de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional (auxiliar 
de serviços gerais), previstos no mapa de pessoal da Junta de Freguesia 
de Portimão.

2 — Consultada a Entidade Centralizadora para a Constituição de 
Reservas de Recrutamento (ECCRC), em cumprimento com o disposto 
do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
redação atual, atribuição ora conferida ao INA, nos termos da alínea d) 
do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 4/2012, de 29 de fevereiro, foi 
prestada a seguinte informação em 27 de setembro de 2016: “Não tendo, 
ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento, declara -se a inexistência, em reserva de 
recrutamento, de qualquer candidato com perfil adequado”.

3 — A Freguesia de Portimão encontra -se dispensada 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, conforme solução interpretativa 
uniforme da Direção Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 
2014, devidamente homologada pelo Senhor Secretário de Estado da 
Administração Local, em 15 de julho de 2014.

4 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 
Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, e Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro.

5 — Caracterização do posto de trabalho: De acordo com o conteúdo 
funcional da categoria de Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, constante do anexo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e conforme caracterização es-
tabelecida no Mapa de Pessoal desta Junta de Freguesia: funções de 
grau 1 de complexidade funcional, de natureza executiva, de caráter 
manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas, 
nomeadamente, o desempenho de funções na área da manutenção e 
conservação, designadamente as funções técnicas de eletricidade, ca-
nalização, pintura e jardinagem. Cumulativamente o desempenho de 
funções de motorista.

6 — Local de Trabalho: Área da Freguesia de Portimão.
7 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o 

preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os efeitos do 
previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua redação atual.

8 — Posicionamento remuneratório: De acordo com o estabelecido no 
artigo 38.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o posicionamento 
remuneratório é objeto de negociação com a entidade empregadora 
pública e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento con-
cursal, com os limites e condicionalismos estabelecidos no artigo 42.º da 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 18.º da 
Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, tendo como referência a 1.ª posição 
remuneratória, nível 1 da Tabela Remuneratória Única.

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Os previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-

ções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, por convenção internacional ou por lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
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d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 
funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9.2 — Requisitos específicos: Ser detentor de carta de condução de 
ligeiros de passageiros (classe B).

9.3 — Habilitações exigidas: Nos termos da alínea a), n.º 1 do 
artigo 86.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 34.º da LTFP, aprovada 
pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho: Os candidatos de-
verão ser detentores do nível habilitacional de grau de complexidade 
funcional 1 — escolaridade obrigatória.

Não há possibilidade de substituição do nível habilitacional por for-
mação ou experiência profissional.

9.4 — Podem candidatar -se ao procedimento concursal, indivíduos 
com e sem vínculo de emprego público previamente constituído.

9.5 — 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 do órgão ou serviço ou serviço idênticos aos postos de 
trabalho cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Apresentação da candidatura — A candidatura deverá ser for-
malizada, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, em suporte de papel, 
mediante o preenchimento de modelo tipo, o qual poderá ser obtido nos 
Serviços de Atendimento desta Junta de Freguesia ou na sua página da 
Internet (www.jf -portimao.pt), a qual deverá ser dirigido ao Ex.mo Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, no prazo da candidatura, 
pessoalmente, nas instalações da Junta de Freguesia, ou enviadas pelo 
correio, através de carta registada com aviso de receção, expedida até 
ao termo do prazo fixado para a seguinte morada: Praça da República, 
n.º 25, 8500 -540 Portimão. Não é possível apresentar a candidatura ou 
documentos por via eletrónica.

10.1 — A apresentação da candidatura, deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão dos seguintes documentos:

a) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assinado, 
do qual conste a identificação pessoal, habilitações literárias, experiência 
profissional e quaisquer circunstâncias que possam influir na apreciação 
do seu mérito ou constituir motivo de preferência legal, os quais, todavia 
só serão tidas em consideração pelo Júri do procedimento concursal se 
devidamente comprovadas, nomeadamente fotocópias dos documentos 
comprovativos da experiência profissional;

b) Para os candidatos com relação jurídica por tempo indeterminado, 
declaração passada e autenticada pelo serviço onde exerce funções 
públicas, onde conste o vínculo de emprego público por tempo indeter-
minado previamente estabelecido, a carreira/categoria de que é titular, a 
descrição da atividade que executa/caracterização do posto de trabalho 
que ocupa, a posição remuneratória correspondente à remuneração 
auferida e a avaliação de desempenho quantitativa obtida nos últimos 
três ciclos avaliativos ou declaração de que o candidato não foi avaliado 
nesses períodos;

c) Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações 
literárias ou equivalente, fotocópia do documento comprovativo de como 
é detentor de carta de condução de ligeiros de passageiros (classe B), 
bem como fotocópia do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte 
ou Cartão do Cidadão.

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, 
nomeadamente sob a forma de original ou cópia certificada. A não 
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos de admis-
são exigíveis nos termos do presente aviso determina a exclusão do 
procedimento concursal.

13 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, os candidatos 
têm acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, desde 
que as solicitem.

14 — Métodos de seleção: Nos termos do artigo 36.º da LTFP apro-
vada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com os artigos 6.º e 
7.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua versão atual, será 
aplicado os seguintes métodos:

14.1 — Para os candidatos que, nos termos do n.º 2 do artigo 36.º da 
LTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho estejam a cumprir 
ou a executar a atribuição, competência ou atividade, caracterizadoras 
do posto de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos 
colocados em situação de requalificação que, imediatamente antes, te-
nham desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, serão 

sujeitos aos métodos de seleção obrigatórios — Avaliação Curricular 
(AC) e Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), complemen-
tado pelo método de seleção facultativo — Entrevista Profissional de 
Seleção (EPS), exceto quando afastados por escrito no formulário de 
candidatura (caso em que será aplicado os métodos de seleção indicados 
no ponto 14.2).

14.1.1 — A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação 
dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida.

Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior 
relevância para os postos de trabalho a ocupar, e que são os seguintes: 
Habilitação Académica (HA), Formação Profissional (FP), Experiência 
Profissional (EP) e Avaliação de Desempenho (AD), cada elemento é 
valorado na escala de 0 a 20 valores, seguindo a aplicação da seguinte 
fórmula:

AC = HA × 30 % + FP × 20 % + EP ×40 % + AD × 10 %

14.1.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências, visa obter, 
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 
profissionais diretamente relacionados com as competências considera-
das essenciais para o exercício da função. Para esse efeito será elaborado 
um guião de entrevista composto por um conjunto de questões direta-
mente relacionadas com o perfil de competências previamente definido, 
associado a uma grelha de avaliação individual, que traduz a presença 
ou ausência dos comportamentos em análise, avaliado segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos 
quais correspondem, respetivamente, 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

14.1.3 — A Entrevista Profissional de Seleção visa avaliar, de forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamen-
tais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal, e será avaliada segundo 
os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insu-
ficiente, aos quais correspondem, respetivamente as classificações de 
20, 16, 12, 8 e 4 valores. O resultado final será obtido através da média 
aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar.

14.1.4 — A Ordenação final e respetiva classificação final dos can-
didatos serão obtidas numa escala de 0 a 20 valores através da seguinte 
fórmula:

CF = (AC × 40 % + EAC × 30 % + EPS × 30 %)

sendo:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

14.2 — Para os restantes candidatos, que não estejam abrangidos pelo 
previsto no n.º 2 do artigo 36.º da LTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, os métodos de seleção a aplicar são os seguintes: Os 
métodos seleção obrigatórios, Prova de Conhecimentos de Conhecimen-
tos (PEC), Avaliação Psicológica (AP), complementado pelo método 
de seleção facultativo, Entrevista Profissional de Seleção profissional 
de Seleção (EPS).

14.2.1 — A Prova Escrita de Conhecimentos visa avaliar os conheci-
mentos académicos, e, ou profissionais e as competências técnicas dos 
candidatos necessárias ao exercício da função e terá a duração de duas 
horas com tolerância de trinta minutos. Será valorada numa escala de 
0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas. A prova 
escrita de conhecimentos versará sobre as seguintes matérias: Regime 
Jurídico da Autarquias Locais (Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de ja-
neiro e Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho); Questões gerais 
relacionadas com as funções e atividades a desempenhar no posto de 
trabalho em causa e Questões sobre conhecimentos gerais ao nível de 
habilitações exigidas.

14.2.2 — A Avaliação Psicológica visa avaliar, através de técnicas de 
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e com-
petências 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 é valorada, em cada fase intermédia, através das menções 
classificativas de Apto e Não apto e, na última fase do método, para os 
candidatos que o tenham completado, através dos níveis classificativos de 
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, aos quais correspon-
dem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
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14.2.3 — A Entrevista Profissional de Seleção visa avaliar, de forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamen-
tais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal, e será avaliada segundo 
os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insu-
ficiente, aos quais correspondem, respetivamente as classificações de 
20, 16, 12, 8 e 4 valores. O resultado final será obtido através da média 
aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar.

14.2.4 — A Ordenação final e respetiva classificação final dos can-
didatos que completem o procedimento será obtida numa escala de 0 a 
20 valores através da seguinte fórmula:

CF = (PEC × 40 % + AP × 30 % + EPS × 30 %)

sendo:
CF = Classificação Final;
PEC = Prova Escrita de Conhecimentos;
AP = Avaliação Psicológica;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

15 — Cada um dos métodos utilizados é eliminatório, pela ordem 
enunciada, e será excluído o candidato que obtenha uma valoração in-
ferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhes sendo aplicado 
o método ou fase seguinte.

Os candidatos que não compareçam a qualquer um dos métodos de 
seleção, consideram  -se automaticamente excluídos do procedimento 
concursal.

16 — Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 37.º da LTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o 
recrutamento inicia -se pela ordem decrescente da ordenação final dos 
candidatos colocados em situação de requalificação e, esgotados estes, 
dos restantes candidatos e é efetuado de acordo com a escala classifi-
cativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada 
das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, 
conforme o artigo 34.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na 
sua redação atual.

17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, 
após homologação, será publicitada na 2.ª série do Diário da República, 
afixada em local visível e público das instalações da Junta de Freguesia 
de Portimão e disponibilizada na sua página eletrónica.

18 — Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os crité-
rios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, na sua redação atual.

19 — Composição do júri: Fernanda Marreiro Silva Martins, Ta-
tiana Isabel Amaro Nobre Duarte, António Manuel Martins João, Ana 
Paula Marques Varela Luís Bergano e João Manuel Figueiredo da Paz 
Segurado, respetivamente presidente, dois vogais efetivos (em que o 
primeiro substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos) e dois 
vogais suplentes.

20 — Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o pre-
ceituado no n.º 1 do artigo 30.º, os candidatos excluídos serão notifi-
cados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, 22 de janeiro, na sua redação atual, para a realização 
da audiência de interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do 
dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, nos termos 
previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas no n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, na sua redação atual.

21 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público, das instalações da Junta de Freguesia 
de Portimão e disponibilizada na sua página eletrónica. Os candidatos 
aprovados em cada método são convocados para a realização do método 
seguinte através de notificação, por uma das formas previstas no n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, na sua redação atual.

22 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação”.

23 — Quotas de Emprego: De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, é garantida a reserva de um 
lugar para candidatos com deficiência. Os candidatos com deficiência 
devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de 
honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios 
de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos 
do diploma supra mencionado.

24 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, o presente aviso 
será publicado por extrato na página eletrónica da Freguesia, a partir 
da data da publicação no Diário da República, na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação 
no Diário da República e sob forma de extrato num jornal de expansão 
nacional, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma data.

26 de outubro de 2016. — O Presidente da Junta, Álvaro Miguel 
Peixinho Alambre Bila.

309971396 

 FREGUESIA DE SÃO GONÇALO DE LAGOS

Aviso n.º 13892/2016
Por deliberação do Executivo da Freguesia de São Gonçalo de La-

gos, em reunião realizada a 12 de setembro de 2016, foi concedida nos 
termos do artigo 280.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, licença sem 
vencimento de longa duração, durante o período de um ano, a partir de 
01/12/2016, ao funcionário Rui Miguel Luís Forneiro, com a categoria 
de Assistente Operacional.

21/10/2016. — O Presidente da Freguesia de São Gonçalo de Lagos, 
Carlos Manuel Martins da Saúde Fernandes.

309971947 

 TEATRO MUNICIPAL DE FARO — SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Aviso n.º 13893/2016

Designação do diretor delegado do Teatro Municipal de Faro 
(cargo de direção intermédia de 3.º grau)

Na sequência do termo do procedimento concursal com vista ao 
provimento do cargo de Diretor Delegado do mapa de pessoal do Tea-
tro Municipal de Faro — Serviços Municipalizados (cargo de direção 
intermédia de 3.º grau), aberto pelo Aviso (extrato), n.º 7530/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 15/06/2016, o 
Conselho de Administração do Teatro Municipal de Faro — serviços 
Municipalizados, na reunião realizada no dia 28/09/2016, deliberou por 
unanimidade, face à proposta n.º 35/2016/TMF_AF, do Presidente do 
Conselho de Administração, de 13 de setembro de 2016, homologar a 
ata da reunião do júri do procedimento concursal, bem como designar, 
nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro 
na redação atual, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, na redação atual, em Comissão de Serviço, pelo perí-
odo de três anos, o Licenciado Joaquim José Ramos Guerreiro, Diretor 
Delegado (cargo de direção intermédia de 3.º grau), do mapa de pessoal 
do Teatro Municipal de Faro — Serviços Municipalizados, a partir do 
dia 28/09/2016, face ao perfil patenteado na entrevista pública, por ter 
demonstrado capacidade de liderança, capacidade para dirigir e influen-
ciar positivamente os colaboradores, evidenciando motivação para o 
cargo; boa capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes 
tipos de dados, relaciona -los de forma lógica e com sentido crítico; boa 
oralidade, com fluência e precisão; facilidade no discurso. Capacidade 
de estabelecer objetivos organizacionais, demonstrou ser sistemático e 
cuidadoso na preparação e planeamento das suas tarefas e atividades; 
excelente organização das atividades e projetos que lhe são distribuídos 
de acordo com os recursos que tem à sua disposição.

E face ao resultado obtido na avaliação curricular, conforme nota 
relativa ao currículo académico e profissional que a seguir se indica:

Nota curricular
José Joaquim Ramos Guerreiro, licenciado em Gestão de Marke-

ting e Publicidade, em 11 de outubro de 2011, pelo Instituto Superior 
D.Afonso III, em Loulé, com média final de 13 valores; De 1990 a 1992, 
exerceu a atividade de Professor Provisório da disciplina de Trabalhos 
Oficinais na área de eletrotecnia, na Escola Preparatória Eng.º Duarte 
Pacheco em Loulé; De 1991 a 1992, exerceu funções de Coordenador 
Associativo na Delegação Regional do instituto da Juventude em Faro; 
Em 17 de maio de 1994, ingressou no quadro da Delegação Regional 
da Indústria e Energia do Algarve, com a categoria de técnico auxiliar 
de 2.ª classe, a exercer funções na Divisão da Indústria; Em 1997, 
precedendo concurso transita para a categoria de técnico -adjunto de 
2.ª classe e em 2000, transita para a carreira/categoria de técnico de 
informática, grau 1, nível 2; De 2002 a 2005, desempenha as funções 
de Coordenador do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da 
Câmara Municipal de Loulé; De 2006 a 2009, exerce o cargo de Chefe 
de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Loulé; De 2009 a 


