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 MUNICÍPIO DE LAGOS

Aviso n.º 9169/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que, 
na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento de 
dois postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional 
(Motorista de Transportes Coletivos) aberto pelo aviso publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 21 de julho de 2016, por meu 
despacho proferido em 17/05/2018, foi celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado com recurso à reserva 
de recrutamento interna constituída 3.º lugar, Filipa Alexandra Moreira 
Correia, com início em 01/06/2018, ficando posicionada na 1.ª posição 
remuneratória da carreira de Assistente, com a candidata classificada em 
Operacional, nível 2 da Tabela Remuneratória Única, a que corresponde 
a remuneração de 580,00€.

8 de junho de 2018. — A Vereadora, Sara Maria Horta Nogueira 
Coelho.

311426632 

 Aviso n.º 9170/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que, 
na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento de 
cinco postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional 
(Cantoneiro de Limpeza) aberto pelo aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 138, de 19 de julho de 2017, por meu despacho 
proferido em 17/05/2018, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com recurso à reserva de recrutamento 
interna constituída, com o candidato classificado em 7.º lugar, Manuel 
António Miguel Rosário Dimas, com início em 01/06/2018, ficando 
posicionado na 1.ª posição remuneratória da carreira de Assistente Ope-
racional, nível 2 da Tabela Remuneratória Única, a que corresponde a 
remuneração de 580,00€.

8 de junho de 2018. — A Vereadora, Sara Maria Horta Nogueira 
Coelho.

311426698 

 Aviso n.º 9171/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que, na 
sequência do procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxi-
liar de Serviços Gerais) aberto pelo aviso publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 139, de 21 de julho de 2016, por meu despacho proferido 
em 10/05/2018, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com recurso à reserva de recrutamento interna 
constituída, com o candidato graduado em 6.º lugar, Rui Miguel Marrei-
ros Duarte, com início em 14/05/2018, ficando posicionado na 1.ª posição 
remuneratória da carreira de Assistente Operacional, nível 2 da Tabela 
Remuneratória Única, a que corresponde a remuneração de 580,00€.

8 de junho de 2018. — A Vereadora, Sara Maria Horta Nogueira 
Coelho.

311426876 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso n.º 9172/2018

Abertura de procedimento concursal comum de recrutamento
1 — Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, adiante designada por LTFP, conjugado com a 
alínea a) do n.º 1 do 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, torna -se 
público que, na sequência da autorização concedida pela Câmara Municipal 
de Leiria, constante da deliberação proferida na sua reunião de 06 de março 
de 2018, foi autorizada a abertura do seguinte procedimento concursal:

1.1 — Procedimento concursal comum de recrutamento tendo em 
vista a ocupação, por tempo indeterminado, de 04 postos de traba-
lho não ocupados do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria 
(ref. pccr.002.2018):

a) Carreira/categoria: Assistente Operacional — área de atividade 
de jardineiro;

b) N.º máximo de trabalhadores a recrutar: 04;
c) Atribuições/competências ou atividades a cumprir ou a executar: 

Na área de atividade de jardineiro, no âmbito das competências previstas 
na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de Leiria para a 
correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: 
a) Exerce funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecâ-
nico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo com-
portar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua 
guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos;

d) Local de trabalho: Localiza -se na Divisão de Manutenção e Con-
servação e abrange a área do Concelho;

e) Horário de trabalho: O horário de trabalho é o rígido [desfasado], 
a prestar em 5 dias por semana, de segunda a sexta -feira, das 08:00h 
às 12:30h e das 13:30h às 16:00h, sendo os dias de descanso semanal 
obrigatório e complementar, respetivamente, o sábado e o domingo.

2 — Constituição das relações jurídicas de emprego público:
a) Modalidade: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 3 e na primeira 
parte do n.º 4 do artigo 6.º da LTFP;

b) Posicionamento remuneratório: A determinação do posicionamento 
remuneratório será efetuada de acordo com as regras constantes do 
artigo 38.º da LTFP, tendo lugar imediatamente após o termo do proce-
dimento concursal, sendo a posição remuneratória de referência a corres-
pondente à 1.ª posição remuneratória da categoria, nível remuneratório 
1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas, correspondente à retribuição mínima mensal garantida;

c) Recrutamento: De entre trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, 
sendo efetuado pela ordem decrescente da ordenação final dos candidatos 
colocados em situação de valorização profissional, e, esgotados estes, 
dos restantes candidatos (cf. n.º 3 do artigo 30.º e alínea d) do n.º 1 do 
artigo 37.º da LTFP). Caso da aplicação do princípio que antecede resulte 
a impossibilidade de ocupação de todos ou de alguns dos postos de tra-
balho, que o recrutamento se opere, a título excecional, nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo 30.º da LTFP, de entre candidatos aprovados 
com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público previamente estabelecido;

d) Quota de emprego para candidatos com deficiência com grau de 
incapacidade funcional igual ou superior a 60 %: É garantida a reserva 
de um lugar para candidatos com deficiência;

e) Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
República Portuguesa, “a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação”.

3 — Requisitos de admissão:
3.1 — Requisitos relativos ao trabalhador previstos no artigo 17.º 

da LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção internacional ou 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;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

3.2 — Habilitações académicas exigidas: Escolaridade obrigatória 
(por referência à data de nascimento dos candidatos), insuscetível de 
substituição por adequada formação ou experiência profissional;

3.3 — Outros requisitos de recrutamento previstos no n.º 1 do ar-
tigo 35.º da LTFP:

a) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a execu-
tar diferente atribuição, competência ou atividade, da Câmara Municipal 
de Leiria;

b) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a exe-
cutar qualquer atribuição, competência ou atividade, de outro órgão ou 
serviço ou que se encontrem em situação de valorização profissional;

c) Trabalhadores integrados noutras carreiras;
d) Trabalhadores que exerçam os respetivos cargos em comissão de 

serviço ou que sejam sujeitos de outros vínculos de emprego público por 
tempo determinado ou determinável e indivíduos sem relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida.
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3.4 — A não titularidade dos requisitos previstos nos pontos 3.1. a 3.3. 
que antecedem, até à data limite fixada para a entrega de candidaturas, 
determina a exclusão dos candidatos.

Consideram -se ainda excluídos do respetivo procedimento os candi-
datos 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 da Câmara Municipal 
de Leiria idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita 
o procedimento.

4 — Métodos de seleção obrigatórios e complementar:
Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, e caso sejam apenas 
admitidos candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida, serão utilizadas as provas de 
conhecimentos e/ou a avaliação curricular como único método de seleção 
obrigatório (cf. n.º 5 do artigo 36.º da LTFP).

4.1 — Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar no recrutamento 
dos candidatos que, cumulativamente, sejam titulares da categoria e se 
encontrem a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 
caracterizadoras do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento 
é publicitado, ou que estejam em situação de valorização profissional e 
se tenham encontrado, por último, a cumprir ou a executar a atribuição, 
competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para 
cuja ocupação o procedimento é publicitado, são os que de seguida se 
indicam, exceto quando afastados por escrito:

4.1.1 — Avaliação curricular (AC): Será aplicada e classificada 
conforme previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, conju-
gada com o disposto no artigo 11.º e no n.º 4 do artigo 18.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
respetivamente, com as seguintes especificidades:

a) Elementos a considerar e a ponderar:
i) Habilitação académica (HA)| certificada pelas entidades compe-

tentes: Habilitação acima da mínima exigida (20 valores), Habilitação 
mínima exigida (16 valores);

ii) Formação profissional (FP)| áreas de formação e de aperfeiçoa-
mento profissional relacionadas com as exigências e as competências 
necessárias ao exercício da(s) função(ções), devidamente comprovada, 
a avaliar nos termos a seguir indicados: Mais de 90 horas (20 valores), 
mais de 60 e até 90 horas (17 valores), mais de 30 e até 60 horas (14 
valores), até 30 horas (10 valores);

iii) Experiência profissional (EP)| execução de atividade(s) inerente(s) 
ao posto de trabalho a ocupar, e o respetivo grau de complexidade, a 
avaliar nos termos a seguir indicados: Mais de 5 anos (20 valores), mais 
de 3 e até 5 anos (17 valores), mais de 1 e até 3 anos (14 valores), até 
1 ano (10 valores);

iv) Avaliação de desempenho (AD)| avaliação do desempenho ob-
tida, relativa ao último período, não superior a três anos, em que foi 
cumprida ou executada atribuição, competência ou atividade idêntica 
à do(s) posto(s) de trabalho a ocupar, nos termos a seguir indicados: 
Desempenho relevante convertido em excelente ou excelente (20 va-
lores), desempenho relevante ou muito bom (17 valores), desempenho 
adequado ou bom (14 valores), o último período refere -se ao desempenho 
de atividade(s) relevante(s) mas é superior a 03 anos ou insuscetível de 
avaliação ou refere -se ao desempenho de atividade(s) irrelevante(s) (10 
valores) e desempenho inadequado ou necessita de desenvolvimento 
ou mau (08 valores);

b) Fórmula classificativa: É expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
com valoração até às centésimas, sendo o resultado final obtido através 
da média aritmética ponderada das classificações obtidas em cada um 
dos elementos a avaliar — AC = (HAx20 %)+(FPx20 %)+(EPx30 %)
+(ADx30 %);

c) O modelo de grelha classificativa aprovado encontra -se em anexo 
à ata de reunião do júri;

d) Sistema de ponderação para a valoração final: 40 %, caso sejam 
aplicados os dois métodos de seleção obrigatórios, ou 70 %, caso seja 
aplicado apenas este método de seleção obrigatório.

4.1.2 — Entrevista de avaliação de competências (EAC): Será aplicada 
e classificada conforme previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 36.º da 
LTFP, conjugada com o disposto no artigo 12.º e no n.º 5 do artigo 18.º, 
ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, respetivamente, com as seguintes especificidades:

a) Os comportamentos profissionais a analisar têm como referên-
cia o perfil de competências definido para o(s) posto(s) de trabalho a 
ocupar;

b) O modelo de guião da entrevista e a grelha de avaliação que traduz 
a presença ou a ausência dos comportamentos a analisar, são os que se 

encontram em uso na entidade pública ou privada que irá proceder à 
aplicação do método de seleção;

c) Sistema de ponderação para a valoração final: 30 %, caso sejam 
aplicados os dois métodos de seleção obrigatórios.

4.2 — Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar no recrutamento 
dos demais candidatos, e, bem assim, dos referidos no ponto 4.1. que 
antecede que optem pela sua utilização, são os que de seguida se in-
dicam:

4.2.1 — Provas de conhecimentos (PC):
Serão aplicadas e classificadas conforme previsto na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 36.º da LTFP, conjugada com o disposto no artigo 9.º e 
no n.º 2 do artigo 18.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada, com 
as seguintes especificidades:

a) De natureza prática, diretamente relacionada com as exigências 
da função, de realização individual, com a duração de 2 horas, podendo 
comportar mais do que uma fase, consistindo na execução das seguintes 
tarefas:

i) Desmatação mecânica de um terreno;
ii) Preparação de um terreno para plantações;
iii) Plantação de herbáceas;
iv) Corte de sebes.

b) Parâmetros a avaliar: a) Perceção e compreensão da tarefa; b) Qua-
lidade de realização da tarefa; c) Celeridade na execução da tarefa; d) Co-
nhecimentos técnicos demonstrados na execução da tarefa. A avaliação 
será efetuada segundo os níveis classificativos de elevado (20 valores), 
bom (16 valores), suficiente (12 valores), reduzido (08 valores) e insufi-
ciente (04 valores), resultando a classificação a atribuir a cada parâmetro 
de avaliação de votação nominal e por maioria;

c) Fórmula classificativa: PC = (i+ii+iii+iv)/4;
d) O modelo de grelha classificativa aprovado encontra -se em anexo 

à ata de reunião do júri;
e) Sistema de ponderação para a valoração final: 40 %, caso sejam 

aplicados os dois métodos de seleção obrigatórios, ou 70 %, caso seja 
aplicado apenas este método de seleção obrigatório.

4.2.2 — Avaliação psicológica (AP): Será aplicada e classificada 
conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 36.º da LTFP, conjugada 
com o disposto no artigo 10.º e no n.º 3 do artigo 18.º, ambos da Portaria 
n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
respetivamente, com as seguintes especificidades:

a) As aptidões e ou as competências comportamentais a avaliar têm 
como referência o perfil de competências definido para o(s) posto(s) 
de trabalho a ocupar;

b) Pode comportar mais de 01 fase;
c) O modelo de ficha individual e os níveis de graduação de cada uma 

das aptidões e ou competências comportamentais a avaliar, são os que 
se encontram em uso na entidade pública ou privada que irá proceder à 
aplicação do método de seleção;

d) Sistema de ponderação para a valoração final: 30 %, caso sejam 
aplicados os dois métodos de seleção obrigatórios.

4.3 — O método de seleção complementar a aplicar no recrutamento, 
independentemente da origem dos candidatos, é o que de seguida se 
indica:

4.3.1 — Entrevista profissional de seleção (EPS): Será aplicada con-
forme previsto no n.º 4 do artigo 36.º da LTFP, conjugado com o disposto 
no artigo 13.º e n.os 6 e 7 do artigo 18.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, respetivamente, com 
as seguintes especificidades:

a) Parâmetros a avaliar:
i) Experiência profissional (EP): Adequabilidade e desenvolvimento;
ii) Aspetos comportamentais relacionados com a capacidade de comu-

nicação (CC): Expressão, adaptabilidade, assertividade e respeito;
iii) Aspetos comportamentais relacionados com a capacidade de re-

lacionamento interpessoal (CRI): Trato, correção e bom -senso e auto-
-confiança e integração;

b) Duração aproximada de 20 minutos;
c) É pública, podendo a ela assistir todos os interessados, sendo o 

local, data e hora da sua realização atempadamente afixados em local 
visível e público das instalações da Câmara Municipal de Leiria e dis-
ponibilizados na página eletrónica do Município;

d) É avaliada segundo os níveis classificativos de elevado (20 valo-
res), bom (16 valores), suficiente (12 valores), reduzido (08 valores) 
e insuficiente (04 valores), resultando a classificação a atribuir a cada 
parâmetro de avaliação de votação nominal e por maioria;
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e) Fórmula classificativa: Expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
com valoração até às centésimas, sendo o resultado final obtido através 
da média aritmética simples das classificações obtidas em cada um dos 
elementos a avaliar: EPS = (EP+CC+CRI)/3;

f) O modelo de ficha individual encontra -se em anexo à ata de reunião 
do júri;

g) Sistema de ponderação do método de seleção para a valoração 
final: 30 %, caso seja(m) aplicado(s) um ou os dois método(s) de seleção 
obrigatório(s).

4.4 — Consideram -se excluídos do respetivo procedimento os can-
didatos que obtenham classificação final inferior a 9,5 valores num dos 
métodos ou fases de seleção, bem como aqueles que não compareçam 
à aplicação dos métodos que exijam a sua presença.

A ata do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respetivas 
ponderações de cada um dos métodos de seleção a utilizar, as grelhas 
classificativas e os sistemas de valoração final dos métodos, serão fa-
cultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publicitada 
nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011.

5 — Composição e identificação do júri designado para a tramitação 
do procedimento:

i) Presidente: O Chefe da Divisão de Manutenção e Conservação, Sr. 
Eng.º Luís Silva Oliveira;

ii) Vogais efetivos: A Técnica Superior, Sr.ª Eng.ª Marta Silva Teves, 
e o Encarregado Geral Operacional, Sr. Olímpio Martinho Igreja;

iii) Vogais Suplentes: O Encarregado Operacional, Sr. João Miguel 
Vieira Domingues Duarte, e o Técnico Superior, Sr. Dr. Luís Duarte 
Tavares;

O presidente do júri acima identificado será substituído, nas suas 
faltas e impedimentos, pelo primeiro vogal efetivo.

6 — Formalização de candidaturas:
6.1 — Prazo, forma e local de apresentação:
a) Prazo: 10 dias úteis, contados da data da presente publicação;
b) Forma: Em suporte de papel, mediante o preenchimento de formu-

lário tipo, de utilização obrigatória, disponível junto do Balcão Único de 
Atendimento da Câmara Municipal de Leiria ou na página eletrónica do 
Município em http://www.cm -leiria.pt, acompanhado da documentação 
indicada no ponto 6.2. que se segue;

c) Local: Pessoalmente, no Balcão Único de Atendimento da Câ-
mara Municipal de Leiria, durante o horário normal de funcionamento, 
nos dias úteis das 09h00 m às 16h30 m, ou remetida por correio 
registado, com aviso de receção, dirigida ao Presidente da Câmara 
Municipal de Leiria, para o endereço postal da Câmara Municipal 
de Leiria, a saber: Câmara Municipal de Leiria, Largo da República, 
2414 -006 Leiria, em ambos os casos, até à data limite indicada na 
alínea a) que antecede.

Não é admissível a formalização de candidaturas ou o envio de do-
cumentos por correio eletrónico.

6.2 — Documentos exigidos para admissão: As candidaturas deve-
rão ser instruídas com os documentos necessários à comprovação da 
titularidade dos requisitos legalmente previstos, nos termos a seguir 
indicados:

a) Documento comprovativo dos requisitos indicados no ponto 3.1. 
que antecede, bastando que os candidatos declarem, no formulário tipo, 
que reúnem os requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP;

b) Documento comprovativo do requisito indicado no ponto 3.2. que 
antecede, bastando que os candidatos entreguem fotocópia simples do 
certificado de habilitações académicas ou de outro documento idóneo, 
legalmente reconhecido para o efeito;

c) Sendo o caso, documento comprovativo dos requisitos indicados no 
ponto 3.3. que antecede, bastando que os candidatos entreguem declara-
ção, devidamente autenticada e atualizada, emitida pelo correspondente 
órgão ou serviço, da qual conste inequivocamente a relação jurídica de 
emprego público previamente estabelecida, bem como da carreira e 
categoria de que sejam titulares, da atividade que executam e do órgão 
ou serviço onde exercem funções, bem como da posição remuneratória 
correspondente à remuneração auferida; caso seja aplicável o método de 
seleção avaliação curricular, da declaração deverá ainda constar o tempo 
de exercício de funções na função pública, carreira e categoria (em anos, 
meses e dias), e no cumprimento ou execução da atribuição, competência 
ou atividade caraterizadoras dos postos de trabalho objeto do presente 
procedimento, contendo a pormenorização das tarefas exercidas, a ava-
liação do desempenho relativa ao último período, não superior a três 
anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência 

ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar, com referência 
à respetiva escala, e/ou período não avaliado a que tenha sido atribuído 
1 ponto por cada ano, e/ou eventual não atribuição;

Os documentos acima exigidos são solicitados pelo júri à Divisão 
de Recursos Humanos e àquele entregues oficiosamente, no caso dos 
candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal de Leiria.

A não apresentação dos documentos previstos nas alíneas a) a c) que 
antecedem, até à data limite fixada para a entrega de candidaturas, deter-
mina a exclusão dos candidatos, sem prejuízo do disposto nos n.os 10 e 
11 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011;

6.3 — Documentos exigidos para avaliação: Havendo lugar à utiliza-
ção do método de seleção avaliação curricular, os candidatos devem ainda 
apresentar o currículo profissional, devidamente atualizado, detalhado e 
organizado de forma a facilitar e a possibilitar a sua correta apreciação, 
bem como documentos comprovativos dos factos por eles referidos, 
que possam relevar para a apreciação do seu mérito, designadamente, e 
sem prejuízo dos já referidos anteriormente, fotocópia(s) simples do(s) 
certificado(s) de formação e aperfeiçoamento profissional relacionado(s) 
com as exigências e as competências necessárias ao exercício da função, 
ou de outro(s) documento(s) idóneo(s) legalmente reconhecido(s) para 
o efeito, com indicação do número de horas, sem prejuízo do disposto 
no n.º 4 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011.

A não apresentação do documento mencionado, até à data li-
mite fixada para a entrega de candidaturas, determina a exclusão 
dos candidatos, sem prejuízo do disposto nos n.os 10 e 11 do ar-
tigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Por-
taria n.º 145 -A/2011.

Os documentos comprovativos dos factos indicados no currículo são 
solicitados pelo júri à Divisão de Recursos Humanos e àquele entregues 
oficiosamente, no caso dos candidatos que exerçam funções na Câmara 
Municipal de Leiria, desde que expressamente refiram que os mesmos 
se encontram arquivados no seu processo individual.

6.4 — Documentos necessários à aplicação da quota de emprego: 
Nos casos aplicáveis, a candidatura deverá ser instruída com o docu-
mento necessário à aplicação da quota de emprego, nos termos a seguir 
indicados:

a) Documento comprovativo do requisito que conduz à aplicação do 
disposto na alínea d) do ponto 2 que antecede, bastando que os candi-
datos declarem, no requerimento, sob compromisso de honra, o tipo de 
deficiência e o grau de incapacidade possuídos, devendo igualmente 
mencionar todos os elementos necessários para que o processo de seleção 
possa ser adequado, nas diferentes vertentes, às respetivas capacidades 
de comunicação/expressão.

6.5 — A apresentação de documentos falsos na instrução da candi-
datura determina a participação à entidade competente para efeitos de 
procedimento disciplinar e, ou, penal.

7 — Consultas prévias — no âmbito do procedimento prévio de recru-
tamento de trabalhadores em situação de valorização profissional não tem 
de ser consultada a Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas — INA, na qualidade de entidade gestora do sistema 
de valorização profissional (solução interpretativa uniforme n.º 5 da 
reunião de coordenação jurídica, de 15 de maio de 2014, homologada 
pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de 
julho de 2014). A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria 
confirmou, em 21 de fevereiro de 2018, que não procedeu à consti-
tuição da entidade gestora do sistema de valorização profissional para 
as autarquias locais. Enquanto entidade gestora subsidiária, a Câmara 
Municipal de Leiria não aprovou listas nominativas de trabalhadores 
a colocar em situação de valorização profissional. A Direção -Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas — INA, enquanto 
entidade centralizada para a constituição de reservas de recrutamento, 
confirmou, em 26 de fevereiro de 2018, que não existem candidatos 
em reserva de recrutamento com o perfil adequado, em virtude de não 
terem decorrido, ainda, procedimentos concursais para a constituição 
de reservas de recrutamento.

8 — Em tudo o que não estiver expressamente previsto no pre-
sente aviso, o procedimento rege -se pelas disposições previstas na 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à 
Lei n.º 35/2004, de 20 de junho, e na Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de abril.

5 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Raul Castro.
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