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2 — A Câmara Municipal definirá, em sede de Orçamento e Plano 
Anual o volume financeiro global a afetar a este Programa.

3 — O desconhecimento do presente regulamento não poderá ser 
invocado para justificar o não cumprimento das suas disposições.

4 — Nas situações de falsas declarações, assim como de incumpri-
mento das disposições constantes do presente regulamento, a Câmara 
Municipal reserva o direito de adotar os procedimentos legais conside-
rados como os mais adequados face à situação.

Artigo 11.º

Alteração ao Regulamento

Este regulamento pode ser alterado a todo o tempo, e nos termos legais, 
das alterações consideradas indispensáveis para a sua plena execução.

Artigo 12.º

Omissões

Cabe à Câmara Municipal de Tábua, mediante deliberação, resolver 
todas as dúvidas e omissões que eventualmente surjam na aplicação ou 
interpretação do presente regulamento.

Artigo 13.º

Entrada em vigor

O presente documento entra em vigor no dia imediato à sua publi-
cação.

17 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Mário de Almeida Loureiro.

310935521 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Aviso n.º 14925/2017

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de 2 postos de trabalho na categoria de assistente operacional 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado — Referência PCC 05/2016 — Lista Uni-
tária de Ordenação Final.
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, informa -se que a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos aprovados ao procedimento concursal comum em 
epígrafe, aberto pelo Aviso n.º 110/2016 publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 79, de 22 de abril de 2016, homologada por despacho 
do Presidente da Câmara, de 17 de novembro de 2017, foi afixada no 
átrio público da Câmara Municipal de Torres Vedras e disponibilizada 
na respetiva página eletrónica.

21 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
Antunes Bernardes.

310942682 

 MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Aviso n.º 14927/2017

Alteração ao Plano Diretor Municipal — Adequação ao Regime 
Excecional de Regularização das Atividades Económicas

Torna -se público que a Câmara Municipal de Vila Verde na sua 
reunião ordinária de 20 de novembro de 2017 deliberou promover a 
alteração do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, 
ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 115.º e artigo 118.º, do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio — Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial (RJIT), conjugado com o n.º 2 do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro — Regime Excecional de 
Regularização das Atividades Económicas (RERAE).

A referida proposta de alteração ao regulamento de PDM não está 
sujeita a Avaliação Ambiental nos termos do n.º 2 e n.º 4 do artigo 12.º 
do Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro (RERAE).

Para tal, delibera proceder à abertura de um período de discussão pú-
blica da proposta de alteração ao regulamento do Plano Diretor Municipal 
de Vila Verde que decorrerá pelo período de 15 dias contados a partir da 
publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República.

Os interessados poderão consultar os documentos aprovados, na 
página da internet (http://www.cm -vilaverde.pt) ou na Unidade de Or-
denamento do Território da Câmara Municipal de Vila Verde, durante 
as horas normais de expediente.

Qualquer sugestão, informação ou observação deverá ser apresentada 
por escrito até ao termo do referido período, dirigidas ao Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Verde, utilizando para o efeito o impresso 
próprio que pode ser obtido na Câmara Municipal ou na página da 
internet (http://www.cm -vilaverde.pt).

21 de novembro de 2017. — O Vereador da Qualidade, Ordenamento 
e Gestão do Território, Dr. Manuel de Oliveira Lopes.

610942099 

 MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Aviso n.º 14926/2017

Mobilidade entre Serviços
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Rodrigues Alves 
Castro de Almeida, datado de 20 do corrente mês de novembro, no 
uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizou a consolidação 
da mobilidade na categoria da Técnica Superior Ana Cláudia dos Santos 
Mesquita no mapa de pessoal da Autoridade Nacional de Proteção Civil, 
com efeitos a 1 de janeiro de 2018.

Mais, determinou ainda, através do enunciado despacho, a prorrogação 
excecional da mobilidade na categoria da Técnica Superior Ana Cláudia 
dos Santos Mesquita para a Autoridade Nacional de Proteção Civil até 
31 de dezembro de 2017, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 26.º 
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.

21 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Amílcar 
Castro de Almeida.

310943127 

PARTE J1

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 14928/2017
1 — Nos termos do n.º 2, do artigo 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 

e posteriormente alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e na 
sequência de despacho autorizador do Reitor da Universidade de Lisboa, 
faz -se público que a Universidade de Lisboa pretende abrir, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente anúncio na 
Bolsa de Emprego Público, procedimento concursal para provimento 
do cargo de direção intermédia de 4.º grau, de Coordenador do Núcleo 
de Administração de Redes e Telecomunicações do Departamento de 
Informática da Universidade de Lisboa
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2 — Tipo de procedimento: o presente aviso reveste a forma de proce-
dimento para recrutamento de cargo de direção intermédia de 4.º grau.

3 — Local de Trabalho — Nas instalações da Universidade de Lisboa.
4 — Área de atuação — A referida na alínea d) do n.º 2 do artigo 20.º 

do anexo ao Despacho n.º 14421/2016, de 24 de outubro, publicado 
no Diário da República em 29 de novembro de 2016, em conjugação 
com as competências genéricas previstas no artigo 6.º e no n.º 1 do 
artigo 8.º da Lei n.º 2/2004, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro e posteriormente alterada pela Lei n.º 68/2013, de 
29 de agosto.

5 — Remuneração e condições de trabalho: previstas condições de 
trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes para os dirigentes 
e contratados em funções públicas.

6 — Duração: pelo período de três anos, renovável por iguais períodos 
de tempo, nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 já citada.

7 — Requisitos legais de provimento — Podem candidatar -se a este 
procedimento de seleção os trabalhadores com relação jurídica de em-
prego público que reúnam competência técnica, aptidão e experiência 
profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções 
e que possuam conhecimento e experiência nas áreas para as quais 
são recrutados, de acordo com o disposto no artigo 9.º no Anexo I dos 
Estatutos da Universidade de Lisboa Republicados no Anexo III do 
Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, de 1 de março, prejuízo do disposto 
no Estatuto do Pessoal Dirigente.

8 — Perfil exigido:
a) Licenciatura em área adequada ao exercício das funções, preferen-

cialmente na área de Informática ou de Gestão;
b) Possuir competências técnicas e aptidão para o exercício do cargo 

a prover, designadamente:
Experiência na área das Administrações Públicas e do ensino su-

perior;
Experiência profissional e conhecimentos comprovados em gestão 

de redes de dados, ativa, passiva e wireless;
Experiência profissional e conhecimentos comprovados em gestão 

das comunicações de voz e de dados, fixa e móvel;
Experiência profissional e conhecimentos comprovados na coorde-

nação e gestão administrativa de recursos humanos;
Experiência profissional e conhecimentos comprovados na coorde-

nação e gestão de processos de contratação pública de bens e serviços.

c) Competências adequadas ao exercício da função designadamente:
Capacidade de análise e sentido crítico;
Planeamento e organização;
Motivação e orientação para resultados;
Trabalho de equipa e coordenação;
Expressão e fluência verbais (capacidade de comunicação);
Relacionamento interpessoal;
Qualidade da experiência profissional;
Otimização de recursos;
Tolerância à pressão e contrariedades.

9 — Métodos de seleção:
a) Avaliação curricular, que visa avaliar a adequação das competên-

cias expressas pelo candidato, no curriculum vitae, ações de formação 
apresentadas e outros documentos que façam prova da experiência 
profissional de cada candidato, relativamente às exigências do cargo.

b) Entrevista pública que visa obter, através de uma relação inter-
pessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências consideradas essenciais para o exer-
cício do cargo.

9.1 — A seleção é feita por escolha, nos termos do n.º 6.º do artigo 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,

9.2 — Nos termos do n.º 7 do mesmo artigo do diploma citado, o 
Júri pode considerar que nenhum dos candidatos reúne as condições 
para ser designado.

9.3 — Os candidatos que, através de documentação de candidatura 
apresentada, demonstrem satisfazer os requisitos formais de provimento 
serão oportunamente convocados para a realização da entrevista e discus-

são curricular, por e -mail, com recibo de entrega, com pelo menos 5 dias 
úteis de antecedência relativamente à data de entrevista, considerando -se 
como desistência no prosseguimento do procedimento a não comparência 
dos candidatos na data, local e hora indicados.

10 — Forma, prazo e local de apresentação de candidaturas — As can-
didaturas deverão ser apresentadas até ao termo do prazo fixado no ponto 
1 e formalizadas em requerimento datado e assinado acompanhadas dos 
documentos referidos nos pontos 11 e 12 entregues pessoalmente em 
horário de expediente (das 10:00h às 17:00h) ou remetidos por correio 
em carta registada com aviso de receção para Departamento de Recursos 
Humanos — Candidaturas, Alameda da Universidade, 1649 -004 Lisboa, 
expedida até ao termo do prazo referido no ponto 1.

11 — Requerimento:
Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
Identificação (nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, data de 

nascimento, número e data do número de identificação pessoal e data 
de validade, número de contribuinte, residência, código postal, número 
de telefone e contato/endereço eletrónico), as habilitações literárias, 
a situação profissional (serviço a que pertence, natureza do vínculo e 
carreira e categoria detida, organismo a cujo mapa de pessoal pertence, 
e ainda, organismo onde exerce funções, caso os organismos de origem 
e de exercício de funções não coincidam) e a identificação do procedi-
mento a que a candidatura diz respeito.

12 — O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de a candi-
datura não ser considerada, dos seguintes documentos:

a) Currículo profissional detalhado e atualizado, do qual devem cons-
tar, designadamente, as funções que exerce e as que exerceu anterior-
mente, com indicação dos correspondentes períodos e das atividades 
relevantes, e, bem assim, a formação profissional detida (ações de for-
mação, estágios, especializações, seminários, conferências, etc.);

b) Fotocópias dos certificados comprovativos de cada ação de forma-
ção profissional frequentada, com indicação da entidade que a promoveu, 
período em que a mesma decorreu e respetiva duração;

c) Fotocópias de outros documentos instrutórios do curriculum vitae, 
considerados adequados pelos candidatos;

d) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem, da qual 
conste a relação jurídica de emprego público, a categoria detida e o 
tempo de serviço na carreira e em funções públicas;

e) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias;

12.1 — O Júri pode solicitar aos candidatos e/ou aos respetivos orga-
nismos de origem outros elementos considerados necessários à instru-
ção do processo de concurso, nomeadamente declaração de conteúdo 
funcional emitida pelo organismo onde exerce funções.

13 — Publicitação da decisão final:
Os candidatos serão notificados do resultado do procedimento con-

cursal, por e -mail com recibo de entrega.
O procedimento concursal é urgente e de interesse público, não ha-

vendo lugar a audiência de interessados, conforme estabelece o n.º 13 
do artigo 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.

14 — Composição e identificação do Júri:
Presidente — Carlos Nuno da Cruz Ribeiro, Pró -Reitor da Univer-

sidade de Lisboa;
1.º Vogal Efetivo — Sérgio Paulo da Conceição Vicente, Diretor do 

Departamento de Informática dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa;

2.º Vogal Efetivo — Luís Guerra e Silva, Professor Auxiliar do Ins-
tituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa;

1.º Vogal Suplente — Nuno Jorge Cardoso Alves Abrantes, Coorde-
nador da Área de Apoio Informático do Departamento de Informática 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

2.º Vogal Suplente — Hugo Alexandre Tavares Miranda, Professor 
Auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

13 de novembro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor António Cruz 
Serra.

310938373 


