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12.3 — A todos os candidatos aplica-se o método de seleção facultativo Entrevista Profissional de Seleção.
12.4 — Os candidatos referidos no citado n.º 2 do artigo 36.º poderão
optar, em substituição dos métodos que lhe são aplicados, pela realização
dos métodos de seleção a aplicar aos restantes candidatos.
12.5 — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores, em qualquer dos métodos, serão excluídos do procedimento concursal, não lhe sendo aplicado o método seguinte.
12.6 — A Avaliação Curricular (AC) visa a qualificação dos
candidatos para o desempenho da função e serão considerados
os seguintes elementos: Habilitação Académica (HA), Formação
Profissional (FP), Experiência Profissional (EP) e Avaliação de
Desempenho (AD).
12.6.1 — Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores
e aplica-se a seguinte fórmula classificativa:
AC = (HA + FP + 2EP + AD)/5.
12.7 — A Entrevista de Avaliação de Competência visa obter,
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências
essenciais para o exercício da função. A aplicação deste método
baseia-se num guião de entrevista e a avaliação dos candidatos
resulta da média obtida nos parâmetros em avaliação, segundo os
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quias correspondem respetivamente, as classificações
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
12.8 — A Prova Prática de Conhecimentos visa avaliar os conhecimentos profissionais e as competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício da função. Na prova de conhecimentos é adotada
uma escala de 0 a 20 valores, considerando-se a sua valoração até às
centésimas.
12.8.1 — A prova prática de conhecimentos terá a duração máxima
de uma hora e será direcionada para o seguinte programa: Execução de
tarefas relacionadas com a construção de um caixilho.
12.8.2 — A Prova incide sobre os seguintes parâmetros de avaliação: perceção e compreensão da tarefa, qualidade de realização,
celeridade na execução e grau de conhecimentos técnicos demonstrados. Cada parâmetro é valorado de 0 a 5 valores e a classificação
final da Prova resulta dos somatórios dos resultados obtidos em
cada parâmetro.
12.9 — A Avaliação Psicológica visa avaliar, através de técnicas de
natureza psicológica, aptidões, características e comportamentos dos
candidatos e estabelece um prognóstico de adaptação às exigências do
posto de trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de competência
previamente definido.
12.9.1 — Este método é valorado em cada fase intermédia através das
menções apto e não apto. Na fase do método, para os candidatos que o
tenham completado, através dos níveis classificativos de Elevado, Bom,
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
12.10 — A Entrevista Profissional de Seleção visa avaliar, de forma
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal.
12.10.1 — Neste método serão valorados os seguintes fatores de
apreciação: Experiência Profissional, Aspetos Comportamentais, Capacidade de Comunicação e Relacionamento Interpessoal. Cada fator
será valorado de 0 a 5 valores e a classificação final da Entrevista
Profissional de seleção resulta dos somatórios dos resultados obtidos
em cada fator.
13 — Classificação Final: A ordenação final dos candidatos que
completem o procedimento, com a aprovação em todos os métodos de
seleção aplicados, é efetuada de acordo com a escala classificativa de
0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção e é efetuada
através da fórmula seguinte:
CF = (0,40 x AC) + (0,30 x EAC) + (0,30 x EPS) ou (0,40 x PPC) +
+ (0,30 x AP) + (0,30 x EPS)
Em que:
CF = Classificação Final; AC = Avaliação Curricular; EAC = Entrevista de Avaliação de Competências; EPS = Entrevista Profissional
de Seleção; PPC = Prova Prática de Conhecimentos; AP = Avaliação
Psicológica.
14 — Os candidatos têm acesso às atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos

de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração
final dos métodos, desde que as solicitem.
15 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos
métodos de seleção equivale à desistência do procedimento, sendo
excluídos deste.
16 — Exclusão e notificação dos candidatos será feita de acordo com
o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria, os candidatos excluídos
serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou
d), do n.º 3, do artigo 30.º do citado diploma legal, para realização da
audiência dos interessados nos termos do CPA.
17 — 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 Tomar
e na sua página eletrónica.
18 — A ordenação final dos candidatos é unitária, ainda que lhe
tenham sido aplicados métodos de seleção diferentes e expressa numa
escala de 0 a 20 valores, efetuando-se o recrutamento pela ordem decrescente da ordenação final dos candidatos colocados em situação de
mobilidade especial, e esgotados estes, dos restantes candidatos, nos
termos das alíneas c) e d) do n. 1 do artigo 37.º da LTFP, conjugado
com o n. 2 do artigo 34.º da Portaria.
19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação, é afixada em local visível e público das instalações da Câmara
Municipal de Tomar e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo
ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com
informação sobre a sua publicitação.
20 — Composição do júri:
Presidente: Orlando Afonso Mestre, chefe de divisão.
Vogais Efetivos: Carlos António de Abranches Constantino, técnico
superior, que substituirá o Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, e António José da Silva Teixeira, encarregado operacional.
Vogais Suplentes: Rita Maria Brás Mendes Novais, técnica superior,
e Sónia Maria Garcia Antunes, técnica superior.
21 — O júri do período experimental será composto pelos mesmos
elementos do presente procedimento concursal.
22 — 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 discriminação.
23 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso aplica-se
as normas constantes da legislação atualmente em vigor sobre a matéria
em apreço.
17 de fevereiro de 2016. — A Presidente da Câmara Municipal de
Tomar, Anabela Gaspar Freitas.
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MUNICÍPIO DE VILA VERDE
Aviso n.º 3429/2016
Alteração ao artigo 25.º-C, do Regulamento Municipal
de Liquidação e Cobrança de Taxas
Municipais aditado ao mesmo preceito um n.º 7
Dr. António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde:
Torna público, para cumprimento do estipulado no artigo 56.º do
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que por deliberação
em sessão da Assembleia Municipal realizada no dia vinte e nove
de fevereiro de dois mil e dezasseis, na sequência da deliberação
tomada na reunião do Órgão Executivo realizada em dezasseis de
novembro de dois mil e quinze, foi deliberado, por maioria, alterar o
artigo 25.º-C, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança
de Taxas Municipais, aditando ao mesmo preceito um n.º 7, com a
seguinte redação:
Artigo 25-C n.º 7:”Estão isentas do pagamento de taxas de ocupação
do subsolo as empresas concessionárias de serviço público de gás natural,
pela realização de infraestruturas de redes de gás”.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo.
7 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.
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