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AC = Avaliação curricular
AEC = Entrevista de avaliação de competências
EPS = Entrevista profissional de seleção
13 — Em situações 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, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
14 — A publicação dos resultados obtidos em cada método de seleção
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de
Alcoutim e disponibilizada no site oficial do Município. Os candidatos
aprovados em cada método são convocados para realização do método
seguinte através de uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.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.
15 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, a ata do júri
onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de
cada um dos métodos de seleção a utilizar e o sistema de valoração
final, são facultadas aos candidatos sempre que solicitados, por escrito,
ao Presidente do Júri do procedimento concursal.
16 — Após homologação, a lista unitária da ordenação final dos
candidatos, será publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada
em local visível e público das instalações do Município de Alcoutim e
disponibilizada no site oficial do Município.
17 — Composição do júri do concurso — O júri deste procedimento
foi designado por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 1 de outubro
de 2015, e tem a seguinte composição:
Presidente — José Domingos Teixeira Pires, Chefe de Divisão em
regime de substituição;
1.º Vogal Efetivo — Maria Alexandra Marques Cavaco, Adjunta do
GAP;
2.º Vogal Efetivo — António Manuel Marques Martins, Coordenador
Técnico;
1.º Vogal Suplente — Nelson Barão Teixeira Gonçalves, Técnico
Superior;
2.º Vogal Suplente — Graça Maria Gonçalves da Palma Bárbara,
Técnica Superior.
O Presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo primeiro vogal efetivo.
18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, o presente aviso
será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no
1.º dia útil seguinte à presente publicação no Diário da República,
no site oficial do município de Alcoutim (www.cm-alcoutim.pt) e por
extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data,
num jornal de expansão nacional.
19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
«a Administração 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 descriminação».
20 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos
Santos Gonçalves.
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Aviso n.º 14300/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.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 a lista unitária
de ordenação final do procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, para
ocupar um posto de trabalho de Técnico Superior (educação) do mapa de
pessoal desta Câmara Municipal, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 81 de 27 de abril de 2015, e homologada por
despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 30/10/2015 se encontra
afixada no Edifício da Câmara Municipal de Aljustrel e disponível em
www.mun-aljustrel.pt.
30 de outubro de 2015. — O Vereador dos Recursos Humanos, Carlos Teles.
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Aviso n.º 14301/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.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 a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo determinado, para ocupar um posto
de trabalho de Assistente Operacional (eletricista) do mapa de pessoal desta
Câmara Municipal, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 81 de 27 de abril de 2015, e homologada por despacho do
Sr. Presidente da Câmara, datado de 23/11/2015 se encontra afixada no Edifício da Câmara Municipal de Aljustrel e disponível em www.mun-aljustrel.pt.
23 de novembro de 2015. — O Vereador dos Recursos Humanos,
Carlos Teles.
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Edital n.º 1094/2015
Elaboração do Plano de Pormenor do Núcleo Patrimonial
do Parque Mineiro de Aljustrel
Nelson Domingos Brito, Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel:
Torna público, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 80/2015,
de 14 de maio, a Câmara Municipal, na sua reunião de Câmara 29 de
abril de 2015, deliberou:
a) Dar início ao procedimento para concretização do plano de pormenor do Núcleo Patrimonial do Parque Mineiro de Aljustrel;
b) Comunicar a todos os interessados que os termos referência de cada
um dos planos podem ser consultados no site da Câmara Municipal de
Aljustrel (http://www.mun-aljustrel.pt/) ou diretamente nos serviços da
divisão técnica da Câmara Municipal de Aljustrel, Avenida 1.º de Maio,
7600-010 Aljustrel;
c) Promover a participação, de acordo com o n.º 2 do artigo 88.º do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, pelo prazo de 30 dias a contar
a partir do dia seguinte à publicação do presente aviso, para recolha de
sugestões, bem como para apresentação de informações sobre quaisquer
questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração. Neste sentido, os eventuais interessados poderão
apresentar as sugestões e informações, mediante requerimento dirigido
ao Presidente da Câmara, devidamente identificado, diretamente nos
serviços da Câmara Municipal de Aljustrel, através dos correios ou para
o seguinte endereço de correio eletrónico: geral@mun-aljustre.pt;
d) Estabelecer o prazo de 12 meses para a elaboração dos planos de
pormenor;
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
14 de outubro de 2015. — O Presidente da Câmara, Nelson Domingos Brito.
“Ata
Em reunião ordinária da Câmara Municipal de Aljustrel, realizada no
dia 29 de abril de 2015, a Câmara deliberou por unanimidade dar início
ao procedimento para concretização dos planos de pormenor abaixo
identificados e aprovar os respetivos termos de referência:
Parque de investigação, tecnológica e desenvolvimento de Aljustrel,
localizado a Sul da zona do +25;
Expansão da zona industrial de Aljustrel (consolidação e conclusão
das infraestruturas de apoio ao empreendedorismo);
Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado no
Espaço de Atividades Económicas de Ervidel (UOPG 4);
Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado no
Espaço de Atividades Económicas em Rio de Moinhos;
Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado no
Espaço de Atividades Económicas no Carregueiro;
UOPG1 — Núcleo Patrimonial do parque Mineiro de Aljustrel;
UOPG 2 — Centro de Aljustrel;
UOPG 3 — Nossa Senhora do Castelo;
UOPG 6 — Centro Histórico de Aljustrel;
UOPG 7 — Zona Histórica de Messejana;
Espaço residencial em solo urbanizável no perímetro urbano de Aljustrel;
Parque Empresarial e Logístico da Mancoca 10;
Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo.”
Está conforme o original.
13 de maio de 2015. — A Chefe da Divisão Administrativa e de
Recursos Humanos, Paula Banza.
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