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Em conformidade com o artigo 6.º do mesmo diploma legal as/os 
candidatas/os com deficiência devem declarar, no requerimento de ad-
missão, o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência devendo 
ainda mencionar todos os elementos necessários ao disposto no artigo 7.º 
do mesmo decreto -lei.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do referido diploma 
legal competirá ao Júri verificar a capacidade das/os candidatas/os com 
deficiência exercerem a função de acordo com o descritivo funcional 
constante no presente aviso.

24 — A abertura do presente procedimento concursal foi precedida de 
consulta à Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA), enquanto Entidade Gestora, no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de pessoal em situação de valorização profissio-
nal, previsto no n.º 1 do artigo 34.º do anexo a que se refere o artigo 2.º 
da Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, tendo informado, em 23 de abril 
de 2018, que não existem trabalhadoras/es em situação de valorização 
profissional com o perfil identificado por este organismo.

25 — Para cumprimento do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 4.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e nos 
termos dos n.os 2 e 3 do artigo 37.º da LTFP, foi consultada a Direção 
Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), 
enquanto Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recru-
tamento (ECCRC), que informou, em 15 de maio de 2018, não existirem 
reservas de candidatas/os com perfil adequado, uma vez que ainda não 
foi desencadeado qualquer procedimento destinado à constituição de 
reservas de recrutamento.

16 de novembro de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Huma-
nos, Joana Isabel Monteiro.

311828717 

 MUNICÍPIO DE PENICHE

Aviso (extrato) n.º 17721/2018

Processo n.º 40/02 -06 (2018)

Homologação de listas unitárias de ordenação final
Conforme o ponto 14.2 do Aviso n.º 3/2018, em conformidade com 

o disposto na Lei n.º 112/ 2017 de 29 de dezembro (PREVPAP) 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, torno público que se encontram 
afixados no átrio do Edifício Cultural deste Município e disponibiliza-
dos na página da Internet (www.cm -peniche.pt) as Listas Unitárias de 
Ordenação Final Homologadas, referentes ao Procedimento Concursal 
de Regularização, com vista ao recrutamento de trabalhadores para ocu-
pação de 4 postos de trabalho, na categoria de Assistente Operacional, 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município de Peniche 
para o ano de dois mil e dezoito, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, conforme meu despacho 
datado de 14 de agosto de 2018, nomeadamente:

Referência p): 1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Assistente 
Operacional para a Escola Básica de 1.º Ciclo de Ferrel — DAF

Referência q): 1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Assistente 
Operacional para o Setor da Educação — DAF

Referência x): 1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Assistente Ope-
racional para o Cemitério — DEA

Referência y): 1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Assistente Ope-
racional para o Setor Técnico Operativo (Eletricidade) — DEA

22 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Henrique Bertino Batista Antunes.

311847241 

 MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA

Aviso n.º 17722/2018

Consolidação da Mobilidade Intercarreiras
Para os devidos efeitos torna -se público que, nos termos da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 
do artigo 99.º -A, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, foi 
autorizada a consolidação definitiva das mobilidades intercarreiras e 
intercategorias, na reunião da Câmara Municipal de 26/10/2018 e cele-
brados os respetivos contratos, dos seguintes trabalhadores:

António José Sequeira da Fonseca, consolidação da mobilidade 
intercarreiras na carreira de assistente operacional e categoria de 

encarregado operacional, 1.ª posição, nível 8, com efeitos a partir 
de 01/09/2018;

Francisco António Santos Cardoso Arcanjo, consolidação da mobili-
dade intercarreiras na carreira e categoria de técnico superior, 2.ª posição, 
nível 15,com efeitos a partir de 01/09/2018.

Liliana Ribeiro de Carvalho Pinto consolidação da mobilidade inter-
carreiras na carreira e categoria de técnico superior, 2.ª posição, nível 15, 
com efeitos a partir de 01/09/2018;

Mário Alves da Conceição, consolidação da mobilidade intercarreiras 
na carreira e categoria de assistente técnico, 1.ª posição, nível 5, com 
efeitos a partir de 01/09/2018;

Nelson Filipe Santos Oliveira, consolidação da mobilidade intercar-
reiras na carreira e categoria de técnico superior, 2.ª posição, nível 15, 
com efeitos a partir de 01/09/2018;

Pedro Teixeira da Costa Cardoso, consolidação da mobilidade inter-
carreiras na carreira e categoria de assistente técnico, 1.ª posição, nível 5, 
com efeitos a partir de 01/09/2018;

13 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Gonçalves.

311835423 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 17723/2018

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de em-
prego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo Resolutivo Incerto para a carreira/categoria de 
Técnico Superior.

Manutenção da exclusão no âmbito da apreciação
 de candidaturas e Audiência dos interessados

 no âmbito da aplicação do 1.º método de seleção
1) Na sequência da audiência prévia, realizada nos termos do disposto 

no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação e do Código do Procedimento 
Administrativo (DL n.º 4/2015 de 07 -01), notificam -se os candidatos da 
manutenção da exclusão nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 31.º 
conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, do procedimento 
concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
Resolutivo Incerto para a carreira/categoria de Técnico Superior (m/f), 
conforme Aviso de abertura n.º 11741/2018, publicado no Diário da 
República n.º 159, 2.ª série, de 20.08.2018 e Declaração de Retificação 
n.º 620/2018 publicada no Diário da República n.º 166, 2.ª série, de 
29 -08 -2018, Ref.ª II).

2) Na sequência da aplicação do Método de Seleção/Avaliação Cur-
ricular efetuada nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 32.º con-
jugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro na sua atual redação, notificam -se os candidatos da 
audiência dos interessados no âmbito da exclusão do método de se-
leção nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 36, do procedimento 
concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
Resolutivo Incerto para a carreira/categoria de Técnico Superior (m/f) 
conforme Aviso de abertura n.º 11741/2018, publicado no Diário da 
República n.º 159, 2.ª série, de 20.08.2018 e Declaração de Retificação 
n.º 620/2018 publicada no Diário da República n.º 166, 2.ª série, de 
29 -08 -2018, Ref.ª II).

3) A lista contendo os resultados obtidos na avaliação curricular, 
encontram -se afixadas no átrio da Direção Municipal de Recursos Hu-
manos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e disponibilizadas 
na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Educação e 
emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego na autarquia> 
Procedimentos concursais a decorrer.

4) Nos termos do n.º 5, do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, os 
candidatos devem obrigatoriamente utilizar o modelo de formulário 
aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças (Despa-
cho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível em www.cm -porto.pt, em http://
balcaovirtual.cm -porto.pt> Formulários> Letra E> com a designação de 
«Exercício do Direito de Participação de Interessados».

5) O processo do procedimento concursal pode ser consultado, na Divi-
são Municipal de Recrutamento e Gestão de Carreiras, sita à Rua do Bolhão, 
n.º 192, 6.º piso, 4000 -111 Porto, mediante agendamento prévio.

22 de novembro de 2018. — A Diretora Municipal de Recursos Hu-
manos, Salomé Ferreira.
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