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24 *AAC visa analisar a qualificacao dos candidatos, designada-
mente a habilitacao académica e profissional, percurso profissional,
relevancia da experiéncia adquirida e formacao realizada, tipo de funcoes
exercidas e avaliacao do desempenho obtida.

25 — AAC é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoracao
até as centésimas.

26 —AEAC visa obter, através de uma relacao interpessoal, informa-
eoes sobre comportamentos profissionais, diretamente relacionados com
as competéncias consideradas essenciais para 0 exercicio da funcao.

27 —A EAC é avaliada através dos niveis classificativos de Elevado,
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem,
respetivamente, as classificacoes de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

28 A EPS visa avaliar de fom1a objetiva e sistematica a experiéncia
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interacao
estabelecida entre 0 entrevistador e 0 entrevistado, nomeadamente os
relacionados com a capacidade de comunicacao e de relacionamento
interpessoal.

29 — Os métodos de selecao, de carater eliminatorio, serao aplica-
dos de forma faseada, nos tennos previstos no artigo 8.“ da Portaria
n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redacao em vigor.

30 — Para os candidatos que tenham realizado os métodos de se-
lecao Prova de Conhecimentos, Avaliacao Psicologica e Entrevista
Profissional de Selecao, a classificacao final (CF) apos aplicacao dos
métodos de selecao sera obtida numa escala de 0 a 20 valores, através
da seguinte formula:

CF=(PCx45%)+(APx25%)+(EPSX3O%)
31 — Para os candidatos que tenham realizado os métodos de selecao

Avaliacao Curricular, Entrevista de Avaliacao de Competéncias e Entre-
vista Profissional de Selecao, a classificacao final (CF) apos aplicacao
dos métodos de selecao sera obtida numa escala de 0 a 20 valores,
através da seguinte formula:

CF = (AC X 45 %) + (EAC X 25 %) + (EPS X30 %)
32 — A valoracao final dos candidatos expressa-se numa escala de 0

a 20 valores em resultado da média aritmética ponderada das classifica-
goes quantitativas obtidas em cada método de selecao, considerando-se
excluido 0 candidate que tenha obtido uma valoracao inferior a 9,5 va-
lores num dos métodos ou fases que 0 comportem ou na classificacao
final, em conformidade com o previsto no artigo 18.“, n.° 13, da Portaria
n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redacao em vigor.

33 — Sao excluidos do procedimento os candidatos que nao realizem
o método para o qual forem notificados.

34 — Composicao dojuri do concurso:
Presidente: Jose Manuel Cal Goncalves;
l.° Vogal efetivo: Carla Sofia Martins dos Reis, que substituira o

Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
2.“ Vogal efetivo: Anabela Maria da Silva Diniz;
1.“ Vogal suplente: Angela Maria Farinha Peres;
2.° Vogal suplente: Ines Isabel Guerra de Matos Carrolo.

35 — Os candidatos excluidos serao notificados por uma das formas
previstas no artigo 30.“ da Portaria n.“ 83-A/2009, de 22 de janeiro, na
sua redacao atual, para efeitos de realizacao de audiéncia dos interes-
sados.

36 A publicitacao dos resultados em cada método de selecfio inter-
calar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente afixada em
local visivel e publico nas instalacoes da Junta de Freguesia de Santo
Antonio e no seu site. Os candidatos aprovados em cada método sao
convocados para a realizacao do método seguinte pela fonna prevista
no artigo 30.“, n.“ 3, da Portaria n.“ 83-A/2009, de 22 de janeiro.

37 —A Lista Unitaria de Ordenacao Final, apos homologacao, é
afixada em local visivel e pfiblico nas instalacoes da Junta de Freguesia
de Santo Antonio, bem eomo na sua pagina eletronica, para além de ser
publicada na 2.“ série do Didrio da Repziblica.

38 — Em caso de igualdade de valoracao de candidatos os criterios
de preferéncia a adotar serao os previstos no artigo 35 ." da Portaria
n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redacao atual.

39 — Em cumprimento do artigo 9.”, alinea h), da Constituicao, “a
Administracao Pfiblica, enquanto entidade empregadora, promove ati-
vamente uma politica de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressao profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer fonna de
discriminacao”.
40 Aos candidatos com deficiéncia comprovada é-lhes garantido

o direito previsto no artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 29/2001, de 3 de
fevereiro, conforme o niimero de postos a preencher.

1 de agosto de 2017. f O Presidente da Junta de Freguesia de Santo
Antonio, Vasco Morgado.
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Aviso n.° 9388/2017

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupacio de
4 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funcfies
publicas por tempo indeterminado, previstos e nfio ocupados no
mapa de pessoal da freguesia de Santo Antonio, aprovado para
0 ano de 2017.
Concluida a audiéncia de interessados, e nos termos e para os efeitos

do disposto nos artigos 30.“, n.° 3, alinea d), e 31.°, n.° 2 e 6,da Portaria
n." 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.° 145-A/2011, de 6 de abril, toma-se publico que a lista definitiva
dos candidatos admitidos e excluidos do procedimento concursal aberto
pelo Aviso n." 5270/2017, publicado no Didrio da Repziblica, 2.“ série,
n." 91, em 11 de maio de 2017, encontra-se afixada no atrio da divisao
de recursos humanos da Junta de Freguesia de Santo Antonio, sita na
Rua Alexandre Herculano, n.° 46, 3.", em Lisboa, e publicada na pagina
eletronica da autarquia (http://www.jfsantoantonio.pt/).

4 de agosto de 2017. f O Presidente da Junta de Freguesia de Santo
Antonio, Vasco Morgado.

3 l 0703 359

SERVIQOS MUNIQIPALIZADOS DE AGUA E SANEAMENTO
DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.° 9389/2017
1 — Nos tennos e para os efeitos previstos no n." 2 do artigo 33.” da

Lei Geral do Trabalho em Funcoes Publicas, aprovada em anexo a Lei
n." 35/2014, de 20 de junho, adiante designada por LTFP, conjugado
com a alinea a) do n." 1 do artigo 19.“ da Portaria n.° 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.“ 145-A/2011, de 6
de abril, torna publico que o Conselho de Administracao dos Servicos
Municipalizados de Agua e Saneamento de Leiria, em sua reuniao de
ll de maio de 2017, deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura
de procedimento concursal comum de recrutamento, tendo em vista
a ocupacao, por tempo indeterminado, de O1 posto de trabalho nao
ocupado do mapa de pessoal dos Servicos Municipalizados de Leiria,
Ref’: PC-ll/2017:
a) Carreira/categoria: Assistente Operacional
b) N.° de trabalhadores a recrutar: 01;
c) Atribuicoes/competéncias ou atividades a cumprir ou a executar:

na area de condutor de maquinas pesadas e veiculos especiais, tendo
em vista a prossecucao das competéncias previstas na estrutura nuclear
ou flexivel dos Servicos Municipalizados de Leiria, para a correspon-
dente unidade organica, em funcao da sua area de atividade: fiincoes
de natureza executiva, de carater manual ou mecanico, enquadradas em
diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variaveis;
execucao de tarefas de apoio elementares, indispensaveis ao funciona-
mento dos orgaos e servicos, podendo comportar esforco fisico; respon-
sabilidade pelo equipamento sobre sua guarda e pela correta utilizacao,
procedendo, quando necessario £1 manutencfio e reparacao dos mesmos;
nomeadamente, conduzir maquinas pesadas de movimentacao de terras
ou gruas ou outros veiculos, manobrando também sistemas hidraulicos
ou mecanicos complementares das viaturas, zelar pela manutencao e
limpeza das viaturas, verificar diariamente os niveis de oleo e agua e
comunicar as ocorréncias detetadas nas viaturas, podera conduzir outras
viaturas ligeiras ou pesadas.

ch Local de trabalho: Localiza-se na subunidade de exploraeao e
conservacao da Divyisao de Exploracao e Conservacao dos Servicos
Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Leiria,
e abrange area do Concelho de Leiria.

e) 1-lorario de trabalho: o horario de trabalho obedecera a escala
que for definida, de S€gLlI1dfl—f€1I"21 a domingo podendo ser exercido 0
horario por turnos.

2 Constituicao das relacoes juridicas de emprego publico:
a) Modalidade: Contrato de trabalho em funcoes publicas, por tempo

indeterminado, ao abrigo na alinea a) do n.° 3 e na primeira pane do
n.° 4 do artigo 6.“ da LTFP;

b) Posicionamento remuneratorio: A determinacao do posicionamento
remuneratorio sera efetuado de acordo com as regras constantes do
artigo 38.“ da LTFP, conjugado com 0 artigo 42.“ da lei n.“ 82-B/2014,
de 31 de dezembro, tendo lugar imediatamente apos o termo do pro-
cedimento concursal, sendo a posicao remuneratoria de referéncia a
correspondente a 1.“ posicao remuneratoria da categoria de assistente
Operacional, nivel l da tabela remuneratoria unica, a que corresponde
a retribuicao minima mensal garantida.
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