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entre 01/01/1967 e 31/12/1980: 6.º ano de escolaridade; nascidos en-
tre 31/12/1980 a 31/12/1994: 9.º ano de escolaridade; nascidos após 
31/12/1994: 12.º ano de escolaridade, não havendo possibilidade de 
substituição do nível habitacional por experiência ou formação pro-
fissional.

Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se en-
contrem 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 idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento concursal.

Prazo para apresentação de candidatura: 10 dias úteis a contar do 
dia imediato ao da data de publicação do presente aviso no Diário da 
República.

Forma de apresentação das candidaturas: formalizadas, obrigato-
riamente, mediante preenchimento de formulário tipo, que poderá ser 
obtido no edifício sede da freguesia de Touro, dirigidas ao presidente da 
junta de freguesia e entregues em tempo útil, pessoalmente, no balcão 
único de atendimento da junta de freguesia, todos os dias úteis, entre as 
09H30M e as 12H ou enviadas pelo correio, através de carta registada 
com aviso de receção, expedidas até ao termo do prazo fixado para a 
seguinte morada: Rua Cónego Alfredo Ferreira Morais Martins n.º 231, 
Touro, 3650 -081 Vila Nova de Paiva. Só é admissível a apresentação 
de candidaturas em suporte de papel. As candidaturas ou documentos 
recebidos por correio eletrónico não serão considerados para o fim 
pretendido.

A apresentação da candidatura, deverá ser acompanhada, sob pena de 
exclusão, dos seguintes documentos: fotocópia legível do documento 
comprovativo das habilitações literárias, bem como currículo profis-
sional detalhado, datado e assinado, do qual conste a identificação 
pessoal, habilitações literárias, formação e 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 
comprovadas, nomeadamente com fotocópia dos documentos com-
provativos da experiência profissional e da formação profissional 
frequentada;

Para os candidatos com vínculo de emprego público por tempo inde-
terminado, declaração passada e autenticada pelo serviço onde exerce 
funções públicas, comprovativa dessa condição, da carreira/categoria de 
que é titular, com 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 anos ou declaração de que o candidato não foi avaliado 
nesse período;

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei.

Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso 
de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de documentos 
comprovativos das suas declarações.

Métodos de seleção: Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Profis-
sional de Seleção (EPS).

Na valoração dos métodos de seleção é utilizada a escala de 0 a 
20 valores, de acordo com a especificidade de cada método, sendo a 
classificação final (CF) obtida pela aplicação da fórmula:

CF = (AC × 70 %) + (EPS × 30 %)

A EPS terá duração máxima de 30 minutos.
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 o solicitem.

Cada um dos métodos utilizados é eliminatório, pela ordem enun-
ciada, e será excluído o candidato que obtenha uma valoração inferior 
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.

Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º 
do anexo à LTFP, 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 classificativa 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, e ulteriores alterações.

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 (no edifício sede da freguesia de 
Touro).

Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os critérios 
de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, e ulteriores alterações.

Composição do júri:
Presidente — Ondina Maria Caria Pires Fernandes, que será substi-

tuído nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro vogal efetivo.
Vogais efetivos: Cristovão Malhada Ferreira e José Carlos Madureira 

Cláudio Davim;
Vogais suplentes: Jorge Manuel Clara de Carvalho e Regina Almeida 

Ramos.

Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas pre-
vistas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 22 de janeiro, e 
ulteriores alterações, 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.

A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção 
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público (no edifício sede da freguesia 
de Touro).

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, e 
ulteriores alterações.

Posicionamento remuneratório: não é objeto de negociação com a 
entidade empregadora pública, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da 
LOE 2018.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, «a Admi-
nistração 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 dis-
criminação».

Quotas de Emprego: é garantida a preferência em igualdade de clas-
sificação aos candidatos com deficiência que, para o efeito, 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 selecção e fazer a 
devida prova documental.

O presente aviso será publicado no Diário da República, na Bolsa de 
Emprego Público: www.bep.gov.pt no 1.º dia útil seguinte à presente 
publicação na 2.ª série do Diário da República e sob forma de extrato 
num jornal de expansão nacional, no prazo máximo de 3 dias úteis 
contados da mesma data.

12 de julho de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Mário 
Jorge Martinho Morgado.
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 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Aviso n.º 11250/2018
Em cumprimento dos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se pú-
blico que se encontra publicitada na página eletrónica dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu (www.aguasdeviseu.
pt) e afixada no expositor do Serviço de Gestão de Pessoal, a Lista 
Unitária de Ordenação Final do Procedimento Concursal Comum, 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
determinado resolutivo certo, tendo em vista o preenchimento de 
1 posto de trabalho para a carreira e categoria de Técnico Superior, 
na Área Funcional de Engenharia Química, cuja publicitação ocorreu 
no Diário da República, 2.ª série — n.º 59 de 23 de março de 2018 e 
Declaração de Retificação n.º 329/2018, de 2 de maio, na BEP com os 
códigos de oferta n.º OE201803/0879 e OE201805/0109 e no jornal 
Diário de Notícias do dia 27 de março de 2018 e homologada pelo 
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Viseu, em reunião de 16 de julho de 2018.

20 de julho de 2018. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, 
João Paulo Lopes Gouveia, Vogal do Conselho de Administração.
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