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n.º 38 888 de 29 de agosto de 1952, Decreto -Lei n.º 44 258 de 31 
de março de 1962, Decreto -Lei n.º 45 027 de 13 de maio de 1963, 
Decreto -Lei n.º 650/75 de 18 de novembro, Decreto -Lei n.º 43/82 de 
8 de fevereiro, Decreto -Lei n.º 463/85 de 4 de novembro, Decreto -Lei 
n.º 172 -H/86 de 30 de junho, Decreto -Lei n.º 64/90 de 21 de fevereiro, 
Decreto -Lei n.º 61/93 de 3 de março, Decreto -Lei n.º 409/98 de 23 
de dezembro, Decreto -Lei n.º 410/98 de 23 de dezembro, Decreto-
-Lei n.º 414/98 de 31 de dezembro, Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 
de dezembro, Decreto -Lei n.º 177/2001 de 4 de junho, Decreto -Lei 
n.º 290/2007, de 17 de agosto, Decreto -Lei n.º 50/2008, de 19 de 
março;

b) Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, alterado pelas Leis 
n.º 13/2000, de 20 de julho, e 30 -A/2000, de 20 de dezembro, pelo 
Decreto  -Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, pelas Leis n.º 15/2002, de 
22 de fevereiro, e 4 -A/2003, de 19 de fevereiro, pelo Decreto -Lei 
n.º 157/2006, de 8 de agosto, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, 
e pelos Decretos -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e 116/2008, de 4 
de julho;

c) Regime das Contraordenações, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 433/82 de 27 de outubro, com as alterações introduzidas pelos 
Decretos -Lei n.º 356/89 de 17 de outubro, 244/95 de 14 de setembro e 
Lei n.º 109/2001 de 24 de dezembro;

d) Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públi-
cas: Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro;

e) Regime do contrato de trabalho em funções públicas: Lei 
n.º 59/2009, de 11 de setembro;

f) Código do Procedimento Administrativo: Decreto  -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro;

g) Regime geral da gestão de resíduos: Decreto -Lei n.º 73/2011, de 
17 de junho;

h) Regime jurídico relativo à deposição de resíduos em aterro: Decreto-
-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto;

i) Regime jurídico da gestão de resíduos de construção e demolição: 
Decreto  -Lei n.º 46/2008, de 12 de março;

j) Higiene dos Géneros Alimentícios — Regulamentos CE 852/04, 
de 29 de abril e CE 853/04, de 29 de abril;

k) Regulamento da Inspeção Sanitária de Pescado e Higiene do Pes-
cado — Portaria n.º 559/76, de 7 de setembro Portaria n.º 1421/06, de 
21 de fevereiro;

l) Pão e produtos afins e lacticínios — Portaria n.º 73/90, de 1 de 
fevereiro;

m) Condições higiossanitárias de distribuição e venda de 
carnes — Decreto -Lei n.º 147/06, de 31 de julho e Decreto -Lei 
n.º 207/08, de 23 de outubro;

n) Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Se-
túbal: Edital n.º 253/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 57, de 23 de março;

o) Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública do 
Município de Setúbal;

p) Regulamento dos Mercados Municipais de Setúbal.

A legislação indicada é a que se encontra publicada e ou em vigor 
na presente data. Qualquer alteração legislativa posterior poderá ser 
considerada pelo júri, aquando da elaboração do enunciado da prova, 
cabendo aos candidatos proceder, por sua iniciativa, às atualizações que 
se vierem a revelar necessárias.

7.3 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar, numa 
relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos de acordo com a profissão a concurso 
de acordo com o disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 
11 de julho.

Será elaborada, por cada entrevista profissional, uma ficha individual 
contendo o resumo dos assuntos abordados, os parâmetros relevantes e 
a classificação obtida em cada um deles.

8 — A ponderação para a valoração final da Avaliação Curricular 
é de 30 %, da Prova de Conhecimentos é de 40 % e para a Entrevista 
Profissional de Seleção é de 30 %.

8.1 — A valoração dos métodos de seleção referidos será convertida 
na escala de 0 a 20 valores, de acordo com a especificidade de cada 
método e através da aplicação da seguinte fórmula final:

CF = (AC x 30 %) + (PC x 40 %) + (EPS x 30 %)

Em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
PC = Prova de Conhecimentos
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

Os métodos de seleção são aplicados pela ordem indicada sendo 
excluídos os candidatos que obtenham em cada método uma va-
loração inferior a 9,5 valores e, bem assim, aqueles que não com-
parecerem a qualquer método de seleção para o qual tenham sido 
convocados.

8.2 — Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplicação 
dos métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final, 
incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam de ata da reunião 
do Júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre 
que solicitada.

8.3 — 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

8.4 — A lista dos candidatos admitidos e a lista de ordenação e clas-
sificação final serão publicadas nos termos do n.º 2 do artigo 33.º e do 
n.º 1 do artigo 40.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

9 — Constituição do júri:
Presidente: Pedro Manuel Ribeiro Coimbra, Diretor do Departamento 

de Administração Geral e Finanças;
Vogais efetivos: Elsa Cristina Morais Lopes, Diretora do Departa-

mento de Ambiente e Atividades Económicas, que substituirá o Presi-
dente nas suas faltas e impedimentos;

António Manuel Gomes Pinto, Chefe da Divisão de Gestão Adminis-
trativa do Trabalho do Departamento de Recursos Humanos;

Vogais suplentes: Carlos Jorge Barreira Dias, Chefe da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações do Departamento de Administração 
Geral e Finanças;

Rodrigo Luís Parreira Mateus, Chefe da Divisão de Atividades Eco-
nómicas do Departamento de Ambiente e Atividades Económicas.

10 — Publicitação: o presente procedimento será publicitado na Bolsa 
de Emprego Público, na página eletrónica do Município de Setúbal e em 
Jornal de Expansão Nacional por extrato (artigo 19.º, n.º 1, da Portaria 
83 -A/2009, de 22 de janeiro).

11 — 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.

21 de dezembro de 2011. — A Vereadora, com competência de-
legada pelo Despacho N.º 26 -A/09/GAP, de 10 de novembro, Carla 
Guerreiro.

305539764 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 398/2012
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos conjugados 

do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, com o n.º 6 do 
artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, homologuei em 
sete de Dezembro de dois mil e onze, a conclusão com sucesso, do 
período experimental dos trabalhadores, contratados na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, João 
Francisco Vieira Guerreiro, José Inácio Valadas Santos e Rui Manuel 
Teixeira Duarte João com a categoria de Assistente Operacional (área 
de atividade — Cantoneiro de Vias).

9 de Dezembro de 2011. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Maria Isabel 
Fernandes da Silva Soares.

305516127 

 Aviso n.º 399/2012
Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva Soares, Presidente da Câmara 

Municipal de Silves, torna público que a Assembleia Municipal de 
Silves no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 
do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada 
pela Lei n.º 5 -A/02, de 11 de aprovou, na sua sessão ordinária de 28 de 
Novembro de 2011 a alteração ao Regulamento da Componente Sócio-
-Educativa do Município de Silves, o qual foi submetido a inquérito 
público e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, de 8 de 
Agosto de 2011.

19 de Dezembro de 2011. — A Presidente, Dr.ª Maria Isabel Fer-
nandes da Silva Soares.

305485761 




