
Diário da República, 2.ª série — N.º 149 — 2 de agosto de 2012  27303

c) Identificação do concurso a que se candidata, devendo referir o 
Diário da República em que foi publicado o presente aviso;

d) Declaração, em alíneas separadas, no próprio requerimento sob 
compromisso de honra, sobre a situação precisa em que se encontra 
relativamente a cada uma das condições a que se referem as alíneas a), 
b), d), e) e f) do n.º 2 do Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 
de julho, que caso não seja feita implicará a exclusão do concurso, e 
bem assim, quaisquer outros elementos que os candidatos considerem 
passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou possam constituir 
motivo de preferência legal, os quais só serão tidos em conta pelo júri, 
se devidamente comprovados;

e) Declaração em como possui os requisitos especiais de admissão, 
referidos no ponto 7 deste aviso.

9.1 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados da 
seguinte documentação, sob pena de exclusão do concurso:

a) fotocópia do bilhete de identidade, fotocópia do número fiscal de 
contribuinte;

b) fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias 
e ou profissionais;

c) Declaração emitida pelos serviços competentes, comprovativa 
da experiência profissional exigida no âmbito dos requisitos especiais 
mencionados no ponto 7 deste aviso de abertura;

d) Declaração autenticada do serviço a que se encontra vinculado o 
candidato da qual conste, de forma inequívoca, a indicação da existência 
e natureza do vínculo, da categoria que detém à data de candidatura, bem 
como a antiguidade na função pública, na carreira e na categoria.

e) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, elaborado de acordo 
com o n.º 2 do Artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

f) Documentos comprovativos dos requisitos do n.º 2 do artigo 29.º 
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, caso não façam a declaração 
prevista na alínea d) do ponto 9 deste aviso de abertura.

9.2 — Assiste ao júri do concurso a faculdade de exigir a qualquer 
candidato, em caso de dúvida sobre situação descrita, a apresentação 
dos documentos comprovativos das suas declarações.

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

10 — Métodos de seleção — os métodos de seleção a aplicar serão 
a avaliação curricular e a entrevista profissional de seleção, ambos 
valorados de 0 a 20 valores, os quais serão utilizados cumulativamente 
e sem caráter eliminatório.

11 — Os critérios de avaliação e fatores de ponderação dos métodos 
de seleção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a 
respetiva fórmula classificativa, constarão da ata da reunião do júri do 
concurso, a realizar para o efeito, a qual será facultada aos candidatos, 
sempre que solicitada.

12 — A classificação final será a correspondente à média aritmética 
simples da classificação obtida na avaliação curricular e na entrevista 
profissional de seleção, sendo excluídos os candidatos que obtiverem a 
classificação final inferior a 9,5 valores.

13 — Publicitação das listas:
A relação de candidatos admitidos, será afixada na Divisão de Recur-

sos Humanos, no edifício dos Paços do Município e poderá ser consultada 
durante as horas normais de expediente, nos termos do Artigo 33.º do 
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, não havendo candidatos excluí-
dos, ou então após a conclusão do procedimento previsto no Artigo 34.º, 
desde que haja candidatos excluídos. Estes serão notificados por ofício 
registado, nos termos da alínea a) do n.º 2 do Artigo 34.º ou nos termos 
da alínea b) do mesmo artigo, através de publicação no Diário da Re-
pública, conforme o número de candidatos.

A lista de classificação final, é notificada aos candidatos nos termos 
das alíneas a) e b) do Artigo 40.º, consoante o número de candidatos, 
e para os efeitos previstos no Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 
25 de junho.

14 — O Júri do concurso será constituído da seguinte forma:
Presidente — Eng.º Paulo Jorge Vieira Varanda — Presidente da 

Câmara Municipal
Vogais efetivos — Dr. Mário Jorge Henriques Silvestre — Coman-

dante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo
Dr. Bernardo José Martins Pereira — Vereador
Vogais suplentes — Fernando António Martinho Martins — Vereador
Eng.º Pedro Gil Gomes Franco — Vereador em regime de meio tempo

O Presidente do Júri, será substituído nas suas faltas e impedimentos, 
pelo primeiro vogal efetivo.

15 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

6 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Vieira Varanda.

306271299 

 MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Aviso n.º 10424/2012

Cessação de relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que cessou em 
30/06/2012, por motivo de aposentação, a relação jurídica de emprego 
público em contrato por tempo indeterminado com Manuel Freire Ven-
tura, Assistente Operacional.

19 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. An-
tónio Manuel Grincho Ribeiro.

306273137 

 MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

Aviso n.º 10425/2012
Luís Filipe Pereira Mourinha, Presidente da Câmara Municipal de 

Estremoz, torna público, em conformidade com o disposto no n.º 1 do 
artigo 96.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 74.º, ambos do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro (Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial — RJIGT), que, em reunião ordinária 11 de julho de 
2012, foi deliberado, por unanimidade, proceder à alteração do Plano 
de Pormenor da Zona Industrial de Estremoz, publicado pela Portaria 
n.º 778/94, de 30 de agosto.

A referida alteração é efetuada ao abrigo do disposto na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 93.º do RJIGT, que determina que os planos de pormenor 
podem ser objeto de alteração em virtude da evolução das condições 
económicas, sociais, culturais e ambientais que lhe estão subjacentes 
e que fundamentam as opções definidas no plano, tendo sido fixado o 
prazo de 30 dias para a elaboração dos respetivos trabalhos.

Foi deliberado igualmente dispensar a alteração do Plano de Pormenor 
da Zona Industrial de Estremoz do procedimento de avaliação ambiental 
estratégica, ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 96.º do RJIGT, 
em virtude de se tratar de uma pequena alteração ao Plano de Pormenor, 
cuja aplicação não produz quaisquer efeitos significativos no ambiente. 
Acresce ainda que o plano se encontra praticamente concretizado em 
termos de implantação e edificação, consistindo a sua alteração apenas 
na permissão de novos usos referentes ao setor terciário.

Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT, podem todos 
os interessados proceder, no prazo de 15 dias úteis a partir da data de 
publicação do presente aviso no Diário da República, à formulação de 
sugestões, bem como à apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo proce-
dimento de alteração.

As referidas participações deverão ser apresentadas por escrito e 
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Estremoz para os se-
guintes endereços: Rossio Marquês de Pombal 7100 -513 Estremoz ou 
cgap@cm -estremoz.pt.

27 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Pereira 
Mourinha.

206284956 

 MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Edital n.º 707/2012
Dr. Paulo Alexandre Bernardo Fernandes, Presidente da Câmara 

Municipal do Fundão:
Torna público que a Câmara Municipal do Fundão, em sua reunião 

ordinária de 18 de junho de 2012 e a Assembleia Municipal, em ses-
são realizada no dia 25 do mesmo mês, no uso das competências atri-
buídas pelos artigos 64.º, n.º 6, alínea a), n.º 7 alínea d) e 53.º, n.º 2, 
alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe 




