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Ref.ª 6)
Presidente: João Pedro Domingos de Almeida, Licenciado em Plane-

amento Regional e Urbano, pela Universidade de Aveiro e Mestre em 
Arquitetura Paisagista, pela Universidade de Massachusetts — Amherst, 
Estados Unidos da América

Vogais efetivos: Maria Emília Moura Lourenço, Técnica Superior 
que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e César Filipe 
Ferreira Eusébio, Assistente Operacional

Vogais Suplentes: Cristina Maria Silveira Azurara da Silva, Chefe 
de Divisão e Ana Rita Loureiro Ramos e Gomes da Fonseca, Chefe 
de Divisão

Ref.ª 7)
Presidente: Branca Maria de Oliveira Soares da Costa, Chefe de 

Divisão
Vogais efetivos: Isabel Cristina Machado Ribeiro, Técnica Superior 

que substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos e Maria Santos 
Barros Rodrigues, Assistente Operacional

Vogais Suplentes: Sandra Paula Ferreira Ribeiro, Técnica Superior e 
Maria Madalena de Oliveira Vieira, Assistente Técnica

19 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do art. 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, na sua atual redação, 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 do método, desde que as solicitem.

19.1 — Questões relacionadas com os presentes procedimentos 
concursais devem ser encaminhadas por e -mail para: recrutamento@
cm -porto.pt. No assunto do e -mail deve identificar claramente o pro-
cedimento concursal, por exemplo — procedimento concursal para 
Assistente Operacional, área funcional jardinagem.

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

21 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

22 — 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 da Portaria 
n.º 83 -A/2009, na sua atual redação, para a realização da audiência dos 
interessados nos termos do Dec. Lei n.º 4/2015.

22.1 — No âmbito do exercício do direito de participação dos inte-
ressados, os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o modelo de 
formulário aprovado por Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, do 
Ministro de Estado e das Finanças, disponível em: http://balcaovirtual.
cm -porto.pt> Formulários> Letra E> “Exercício do Direito de Partici-
pação de Interessados”, podendo ser entregue pessoalmente na Dire-
ção Municipal de Recursos Humanos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 
4000 -111 Porto, ou remetidos por correio, dirigidas ao Sr. Presidente 
da Câmara, sob registo e com aviso de receção.

23 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afixada 
no átrio da DMRH, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e 
disponibilizada na página eletrónica http://balcaovirtual.cm -porto.pt 
Educação e emprego>Emprego e atividade profissional>Emprego na 
autarquia> Procedimentos concursais a decorrer, sendo ainda publicado 
um aviso na 2.ª série do DR com informação sobre a sua publicitação.

24 — Nos termos do Dec. Lei n.º 29/2001, de 03.03, e para efeitos 
de admissão a concurso, os candidatos com deficiência devem declarar, 
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo 
grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/
expressão a utilizar no processo de seleção.

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS, 
LEÇA DO BALIO E GUIFÕES

Aviso n.º 2314-B/2017
Eng. Pedro Miguel Almeida Gonçalves, Presidente da União das 

Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, faz público que:
1 — Por decisão do respetivo Júri do procedimento concursal para 

contratação de 1 trabalhador na carreira e categoria de Técnico Su-
perior — Licenciatura em Ciências da Educação ou outra habilitação 
adequada — grau de complexidade 3, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, conforme aviso de aber-
tura n.º 169/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 
04 de janeiro de 2017, vão notificados pelo presente, os/as candidatos/as 
admitidos/as para a aplicação do 1.º método de seleção — prova de 
conhecimentos, a realizar dia 10 de março de 2017, às 15h30, na Escola 
Básica Irmãos Passos — Avenida Dr. Salgado Zenha, S/N — Código 
Postal: 4460 -105, Guifões, nos termos do disposto nos artigos 32.º n.º 1 e 
30.º n.º 3 alínea d), 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;

2 — Mais vão notificados, pelo presente, nos termos do disposto na 
alínea d), do 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, os/as candidatos/as excluídos/as, a fim de lhes dar conhecimento 
das garantias consagradas no artigo 39.º da referida Portaria;

3 — A Ata (n.º 4) da reunião do Júri, realizada no dia 02 de março 
de 2017, encontra -se afixada no hall de entrada, sito no Edifício Sede 
da União das Freguesias, Largo do Souto, 287, 4460 -830, Custóias e 
disponibilizada na página eletrónica em http://www.jf -custoias -lecabalio-
-guifoes.pt/pt/autarquia/avisos;

4 — O processo do procedimento concursal poderá ser consultado 
no Edifício Sede da autarquia, durante as horas normais de expediente, 
mediante agendamento prévio.

02/03/2017. — O Presidente da União das Freguesias de Custóias, 
Leça do Balio e Guifões, Eng. Pedro Miguel Almeida Gonçalves.

310305584 

25 — Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art. 33.º da LTFP e 
no n.º 1 do art. 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, na sua atual redação, o 
presente procedimento concursal será publicitado:

a) Na 2.ª série do Diário da República por publicação integral;
b) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil 

seguinte à publicação no Diário da República;
c) Na página eletrónica do Município do Porto, por extrato, a partir 

da data de publicação no Diário da República;
d) Num Jornal de expansão nacional/regional, por extrato, no prazo 

máximo de três dias úteis contados da data de publicação no Diário 
da República.

26 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 01.03, em 
cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República 
Portuguesa “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”.

27 de fevereiro de 2017. — A Diretora de Departamento Municipal 
de Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

310304596 
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