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12.5 — Os candidatos que exerçam funções na União das freguesias
de Lourinhã e Atalaia estão dispensados da apresentação da declaração
referida na alínea c) do número anterior, bem como do comprovativo
a que se refere a alínea a) desde que indiquem no formulário de candidatura, no local próprio para ao efeito, que os mesmos se encontram no
respetivo processo individual.
12.6 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a
sua exclusão, independentemente do procedimento criminal, nos termos
da lei penal.
13 — Nos termos conjugados dos n.os 3 e 4 artigo 53.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, n.º 2 do artigo 6.º e artigo 7.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, é utilizado um único método do
seleção obrigatório, a “Avaliação Curricular” e um método complementar, a “Entrevista Profissional de Seleção”,
13.1 — Método de seleção obrigatório: Avaliação Curricular — a)
Avaliação Curricular — visa analisar a qualificação dos candidatos,
designadamente a qualificação académica ou profissional, percurso
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada,
tipo de funções exercidas e avaliação do desempenho obtida no último
ano, sendo considerados e ponderados os elementos de maior relevância
para o posto de trabalho a ocupar, entre os quais obrigatoriamente os
seguintes: a) a habilitação académica ou nível de qualificação certificado
pelas entidades competentes; b) a formação profissional, considerando-se
as áreas de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a
exigência e as competências necessárias para o exercício da função; c) a
experiencia profissional com incidência sobre a execução de atividades
inerentes ao posto de trabalho e ao grau de complexidade das mesmas; d)
a avaliação de desempenho relativa ao último período, não superior a três
anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência
ou atividade idênticas às do oposto de trabalho a ocupar.
13.2 — Método de seleção complementar: Entrevista Profissional
de Seleção (EPS) — visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a
experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre os entrevistadores e o entrevistado
tendo em consideração a capacidade de comunicação, a capacidade de
relacionamento interpessoal, a motivação e interesse, a objetividade,
qualificação e perfil para o cargo.
13.3 — A valoração final dos candidatos expressa-se numa escala de 0
a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando-se
excluídos, nos termos do n.º3 do artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009,
os candidatos que não compareçam a um dos métodos ou que obtenham
valoração inferior a 9,5 valores em qualquer um daqueles, ou em cada
uma das fases que comportem, não sendo, nesse caso, convocados para
a realização do método ou fase seguinte.
14 — Ordenação Final: A ordenação final dos candidatos será expressa
na escala de 0 a 20 valores e resultará das seguintes fórmulas: CF = AC
(70 %) + EPS (30 %); Sendo: CF — Classificação Final; AC — Avaliação Curricular; EPS — Entrevista Profissional de Seleção.
15 — Em situações de igualdade de valoração, entre os candidatos,
aplica-se o disposto no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na atual redação. No caso do empate persistir por aplicação de
todos os critérios ali previstos, prevalecerá o candidato com maior tempo
de experiência profissional na área a concurso em funções públicas e se
esta inexistir, em funções no setor privado.
16 — Composição do Júri: Para todas as referências a composição do
Júri é: Presidente — Fernando José Martins Ferreira, Secretário da União
das Freguesias de Lourinhã e Atalaia; 1.º Vogal efetivo — Maria da Guia
Pereira de Matos, Vogal da União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia,
que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, 2.º Vogal
efetivo — Maria Clara Alves Luzia, Assistente Técnica na União das
Freguesias de Lourinhã e Atalaia 1.º Vogal suplente — Octávio dos Santos Pereira Perluxo, Vogal da União da Freguesias de Lourinhã e Atalaia;
2.º Vogal suplente — Pedro Noivo Leitão, Membro da Assembleia da
União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia;
17 — As 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 serão
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
18 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada
em local visível e público nas instalações da União das Freguesias de
Lourinhã e Atalaia e, disponibilizada na página eletrónica.
19 — Os candidatos excluídos serão notificados no âmbito da audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo e de acordo com o preceituado no artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação. Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do dia, hora e local para
realização dos métodos de seleção, nos termos previstos no artigo 32.º
da referida Portaria.
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20 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afixada
em local visível e público das instalações da União das Freguesias de
Lourinhã e Atalaia e, disponibilizada na sua página eletrónica, sendo
ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
na sua atual redação.
21 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro, o candidato portador de deficiência, com grau de
incapacidade igual ou superior a 60 %, tem preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
Os candidatos deverão declarar no formulário 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.
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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de descriminação.
23 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 25 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril, o presente aviso será publicado na Bolsa de Emprego Público,
no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, a partir da publicação
no Diário da República, bem como na página eletrónica da União das
Freguesias de Lourinhã e Atalaia, e por extrato, no prazo máximo de
3 dias úteis contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.
9 de junho de 2017. — O Presidente da União das Freguesias de
Lourinhã e Atalaia, Pedro Manuel Marques Margarido.
310564899

FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL
Aviso (extrato) n.º 7450/2017
Horácio Manuel Gonçalves Sousa, Presidente da Freguesia da Reguengo do Fetal, torna público que a Assembleia de Freguesia aprovou
na sua sessão ordinária de 19 de abril de 2017 e após consulta pública
a 1.ª alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas e Preços. O regulamento entrou em vigor no dia 20 de abril de 2017, e poderá ser consultado na sede da Freguesia, sita em Largo da Praça da Fonte, n.º 40,
2440-208 Reguengo do Fetal, assim como na sua página eletrónica
www.freguesia-reguengodofetal.pt
9 de junho de 2017. — O Presidente da Freguesia, Horácio Manuel
Gonçalves Sousa.
310562476

AIRC — ASSOCIAÇÃO INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO
Despacho (extrato) n.º 5839/2017
Considerando que os cargos de direção intermédia de 1.º grau são
recrutados por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20.º e
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados,
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções
de direção, coordenação e controlo, que reúnam seis anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;
Considerando que, na sequência do meu despacho de 29 de dezembro
de 2016, ante a deliberação da Assembleia Intermunicipal de 12 de dezembro de 2016, sob proposta aprovada pelo Conselho Diretivo na sua
reunião de 3 de dezembro do mesmo ano, foi aberto de procedimento
concursal para provimento de um cargo de direção intermédia de 1.º grau,
publicado por Aviso (Extrato) n.º N.º 4492/2017, no Diário da República,
2.ª série, n.º 81, de 26 de abril de 2017 e na Bolsa de Emprego Público
com o Código OE201704/0288, a 27 de abril de 2017;
Considerando que foram cumpridas todas as formalidades legais
inerentes ao procedimento concursal tendente ao provimento do cargo
de Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro da Associação
de Informática da Região Centro;
Considerando que o júri do procedimento concursal, na Ata n.º 3/Júri,
datada de 29 de maio de 2017, propôs a designação da candidata Marta
Félix de Lemos, para o Cargo de Direção Intermédia de 1.º grau, na
função de Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro da Associação de Informática da Região Centro, por reunir todos os requisitos

