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2 — O procedimento concursal tem como fundamento fazer face a 
necessidades excecionais da atividade da autarquia;

3 — Caracterização do posto de trabalho: grau de complexidade 1;
4 — As funções a desempenhar e o Conteúdo Funcional são as seguintes:
4.1 — Limpeza urbana com as funções inerentes às atividades de 

remoção de lixos e equiparados, varredura e limpeza de ruas, limpeza 
de sarjetas, lavagem de vias públicas, limpeza de chafariz, remoção de 
lixeiras e extirpação de ervas, sem prejuízo do desempenho de outras 
tarefas, iniciativas ou ações decididas no âmbito das atribuições e com-
petências da União das Freguesias;

4.2 — Nas zonas verdes, com as funções inerentes às atividades de 
jardinagem: cultivar flores, árvores, arbustos ou outras plantas; semear 
relvados; preparação prévia de terreno, sacha, monda, poda; rega, apli-
cação de tratamentos fitossanitários, aplicação de adubo, estrume ou 
corretivos; conservação e limpeza de canteiros e bermas; corte de matos;

4.3 — Atividades de obras e manutenção nomeadamente, a conservação 
de instalações; trabalhos auxiliares de montagem e desmontagem e conser-
vação de equipamentos; execução de cargas e descargas, com esforço físico; 
espalhar e alisar massas betuminosas no asfalto; proceder ao assentamento de 
calçada; ainda auxiliar em trabalhos de eletricidade, canalização e pintura;

4.4 — Demonstração prática de condução de maquinaria pesada, de-
signadamente escavadoras, retroescavadoras e pás -carregadoras de rodas.

Para preenchimento do posto de trabalho os candidatos não podem 
estar coibidos da utilização de instrumentos de trabalho manuais ou 
mecânicos como ferramentas e máquinas de limpeza, de corte e outros;

5 — Posicionamento remuneratório limite de negociação — cumpre -se 
o disposto no artigo 38.º da LGTFP, conjugado com o artigo 42.º da Lei 
84 -B/2014, sendo a posição remuneratória de referência de 580 (euros), cor-
respondente à 1.ª posição e nível remuneratório da Tabela Salarial Única;

6 — Requisitos de admissão: os previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho e carta de condução categorias B1 e B, licença de condução 
de veículos agrícolas categoria III. Para além destes requisitos, os candidatos 
têm de indicar em local próprio do formulário a experiência profissional 
anterior, reportada aos pontos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do presente Aviso, também 
sob pena de exclusão, antes da aplicação dos métodos de seleção;

7 — Habilitações académicas: escolaridade obrigatória de acordo 
com a idade;

8 — Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser 
formalizadas, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, através do preen-
chimento integral do formulário de candidatura disponível nas secretarias 
da Autarquia e na sua página eletrónica oficial, sendo apresentadas em 
suporte de papel, pessoalmente durante o horário normal de expediente, 
ou através de correio registado, dirigidas à União das Freguesias de Vila 
Nova de Cerveira e Lovelhe, Rua 25 de Abril, 12 — 4920 -250 Vila Nova 
de Cerveira, até ao termo do prazo fixado. Não serão aceites candidaturas 
enviadas por correio eletrónico.

8.1 — O formulário deverá ser acompanhado por cópias: do BI/CC, 
NIF, carta de condução, licença de condução de veículos agrícolas, e 
documento comprovativo da habilitação académica;

9 — Métodos de seleção: prova de conhecimentos prática, de 30 mi-
nutos e tolerância de 15 minutos, com ponderação de 70 % e, conforme 
a candidatura, incidente sobre uma ou mais tarefas das indicadas em 4.1, 
4.2, 4.3 e 4.4, para valoração de 0 a 20, na qual o candidato demonstre 
as suas capacidades na execução de tarefas de:

9.1 — Remoção de lixos, lixeiras e equiparados, varredura e limpeza 
de ruas, extirpação de ervas e matos;

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 6041/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que, por deliberação do Con-

selho de Administração dos Serviços Municipalizados da Câmara Muni-
cipal de Ponta Delgada de 15 de fevereiro de 2018, foi autorizada, nos 
termos do artigo 99.º -A, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a consolidação definitiva 
da mobilidade interna intercategorias, da trabalhadora Graça de Fátima 
Correia Cordeiro Cabral, na categoria de coordenadora técnica da carreira 
de assistente técnica, com efeitos a 01/03/2018, ficando posicionada 
pela 1.ª posição remuneratória da categoria correspondendo ao nível 14 
da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro.

18 de abril de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
José Manuel Cabral Dias Bolieiro.

311293355 

9.2 — Jardinagem, manutenção de espaços verdes;
9.3 — Pedreiro, calceteiro, pintor e outros de manutenção;

e entrevista profissional de seleção, com ponderação de 30 %. A falta 
de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção 
equivale à desistência do concurso, bem como serão excluídos do pro-
cedimento os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 
9,5 valores na prova de conhecimentos;

10 — As atas do júri onde constem os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e os sistemas de valoração final dos métodos serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas;

11 — Júri do concurso é o seguinte:
Presidente — José António Silva Bento Silva; Constantino João Ma-

galhães Costa, que substituirá o Presidente em todos os impedimentos; 
Jaime Joaquim Barbosa dos Santos. Vogais suplentes: 1.º Cândido Ma-
galhães Malheiro; 2.º Pedro André da Costa Araújo.

12 — As listas unitárias de ordenação final dos candidatos a cada área 
serão afixadas nas instalações da União das Freguesias de Vila Nova 
de Cerveira e Lovelhe, bem como será remetida a cada concorrente por 
ofício registado, após aplicação dos métodos de seleção;

13 — O presente procedimento rege -se pelas disposições dos seguin-
tes diplomas: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e Portaria 83 -A/2009, de 
22 de janeiro;

14 — De acordo com solução interpretativa uniforme da DGAL, de 
15 de maio de 2014, devidamente homologada pelo senhor Secretário 
de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, «as Autar-
quias Locais não têm de consultar a Direção -Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação».

2 de maio de 2018. — O Presidente da União das Freguesias de 
Vila Nova de Cerveira e Lovelhe, Constantino João Magalhães Costa.
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PARTE J1

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 6042/2018
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 se-
quência 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 Orçamento do 
Departamento Financeiro dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa.

2 — Tipo de procedimento: o presente aviso reveste a forma de pro-
cedimento 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 no n.º 8 do artigo 14.º do anexo 

ao Despacho n.º 10413/2017, de 29 de novembro, publicado no Diário 
da República em 29 de novembro de 2017, em conjugação com as 
competências genéricas previstas no artigo 6.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 
30 de agosto, Lei n.º 64/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010 de 
28 de abril e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

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.
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7 — Requisitos legais de provimento — Podem candidatar -se a este 
procedimento de seleção os trabalhadores com relação jurídica de emprego 
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 01 de março, sem prejuízo do disposto no Estatuto do Pessoal Dirigente.

8 — Perfil exigido:
a) Licenciatura nas áreas de gestão de empresas, gestão em adminis-

tração pública, contabilidade, finanças e fiscalidade;
b) Possuir competências técnicas e aptidão para o exercício do cargo 

a prover, designadamente:
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 e Qualidade da Experiência Profis-

sional;
Otimização de recursos e Tolerância à pressão e contrariedades.

c) Competências adequadas ao exercício da função designadamente:
Experiência na área da administração pública e do ensino superior;
Experiência profissional e conhecimentos comprovados na elaboração 

da proposta de orçamento;
Experiência na classificação e registo de despesas.

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 interpessoal, 
informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados 
com as competências consideradas essenciais para o exercício 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, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64/2008, de 31 de dezembro, 
Lei n.º 3 -B/2010 de 28 de abril e 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 
candidaturas 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 10:00 h às 17:00 h) 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 nasci-
mento, número e data do número de identificação pessoal e data de validade, 
número de contribuinte, residência, código postal, número de telefone e 
contacto/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 coin-
cidam) e a identificação do procedimento 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, relativa aos 
últimos 5 (cinco) anos;

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 — João Fernando Pires Mendes Jacinto, Diretor Executivo 

dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;
1.º vogal efetivo — Margarida Isabel dos Santos Liberato, Diretora 

do Departamento Financeiro dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa;

2.º vogal efetivo — João Paulo Tomé Calado, Administrador do ISEG;
1.º vogal suplente — Carla Filipa Vicente Jorge, Coordenadora da 

Área Contabilística do Departamento Financeiro dos Serviços Centrais 
da Universidade de Lisboa;

2.º vogal suplente — Jorge Manuel Duque Lobato, Secretário 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 suprarreferida.

5 de abril de 2018. — O Presidente do Júri, João Fernando Pires 
Mendes Jacinto.

311272457 

 Aviso n.º 6043/2018
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 posterior-
mente alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e na sequência de des-
pacho 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 Formação e Avaliação do Departamento 
de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa

2 — Tipo de procedimento: o presente aviso reveste a forma de 
procedimento 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 b) do n.º 2 e n.º 5 do 

artigo 16.º e do anexo ao Despacho n.º 10413/2017, de 29 de novembro, 
publicado no Diário da República em 29 de novembro de 2017, em 
conjugação com as competências genéricas previstas no artigo 6.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64/2008, de 31 de dezembro, Lei 
n.º 3 -B/2010 de 28 de abril e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

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 emprego 
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 
01 de março, sem prejuízo do disposto no Estatuto do Pessoal Dirigente.

8 — Perfil exigido:
a) Licenciatura;
b) Possuir competências técnicas e aptidão para o exercício do cargo 

a prover, designadamente:
Experiência na área da administração pública e do ensino superior;
Experiência na gestão da formação;
Experiência na gestão da avaliação do desempenho.


