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11.6 — Os parâmetros de avaliação de cada um dos métodos de sele-
ção e a respetiva grelha de ponderação, a grelha classificativa e o sistema 
de valoração final constam de atas de reunião do júri do procedimento, 
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

12 — As listas de candidatos admitidos/excluídos e de classificação 
final serão publicitadas nos termos e de acordo com o disposto nos 
artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.º do Decreto -Lei n.º 204/98 de 11 de julho 
e artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 238/99 de 25 de junho, sendo afixada no 
Gabinete de Atendimento Integrado e na página eletrónica do Município: 
www.cm -aveiro.pt.

13 — A ordenação final dos candidatos — O recrutamento efetua -se 
pela ordem decrescente de ordenação final dos candidatos colocados em 
situação de requalificação e, esgotados estes dos restantes candidatos, 
conforme o disposto na subalínea ii da alínea b), do n.º 1, do artigo 41.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que remete para a alínea d) do n.º 1 
do artigo 37.º da LTFP.

14 — Para o exercício do direito de audiência dos interessados é 
obrigatório o uso de formulário próprio, aprovado pelo Despacho 
n.º 11321/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 
8/05/2009, disponibilizado na página eletrónica da CMA.

15 — O prazo de validade do concurso e a reserva de recrutamento 
terá a validade de 1 ano, nos termos do artigo 7.º e do artigo 10.º do 
Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

16 — Forma de ingresso — Regime de Estágio:
16.1 — A admissão a Estágio para ingresso na carreira de Polícia 

Municipal rege -se pelo artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 39/2000, de 17 de 
março, sendo aprovados os candidatos que obtiverem uma classificação 
final não inferior a Bom (14 valores).

16.2 — O estágio tem caráter probatório, terá a duração de um ano e 
inclui a frequência de um curso de formação, que conterá obrigatoria-
mente módulos de natureza administrativa, cívica e profissional especi-
fica com a duração de um semestre, a ministrar conjuntamente pela Fun-
dação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais e pela Escola 
Prática de Polícia, sendo dispensados da sua frequência os candidatos que 
comprovem já terem frequentado com aproveitamento o referido curso.

16.3 — A frequência do estágio será feita em regime de comissão de 
serviço ou contrato por tempo indeterminado, conforme o candidato 
seja detentor, ou não, de prévia relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado.

16.4 — A não obtenção de aproveitamento no curso de formação 
a realizar, bem como no final do Estágio, implica o regresso ao lugar 
de origem ou a imediata rescisão do contrato, sem direito a qualquer 
indemnização, consoante o candidato seja, ou não, detentor de prévia 
relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado.

16.5 — Com os estagiários que obtenham aprovação será celebrado 
contrato de trabalho, por tempo indeterminado, na categoria de Agente 
de Polícia Municipal de 2.ª Classe.

17 — O Júri do concurso e do estágio tem a seguinte composição:
Presidente: Paulo Dinis Maranhão Mesquita, Chefe da Divisão de 

Polícia Municipal e Fiscalização.
Vogais efetivos: Carlos Vidal Dias, Chefe da Divisão de Administração 

Geral, que substituirá o Presidente nas suas ausências e impedimentos 
e Maria de Fátima Garcia Duarte, Técnica Superior.

Vogais suplentes: Antero de Albuquerque Pereira, Agente Graduado 
Principal e José Gabriel Coelho de Castro, Técnico Superior.

18 — 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.

5 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Eng. José Ribau 
Esteves.

312213377 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Declaração de Retificação n.º 370/2019
Luís Alberto da Silva Miranda, Vereador do Pelouro do Urbanismo da 

Câmara Municipal de Beja, com competência delegada pelo Despacho 
n.º 1/2017 -DAU, de 24.10.2017, publicado na Edição n.º 10 do Boletim 
Municipal Eletrónico de outubro de 2017:

Torna público nos termos e para efeitos do disposto no artigo 56.º, 
n.º 1 do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em 
Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que, a Assembleia Mu-
nicipal na sua sessão de 25.02.2019, sob proposta Câmara Municipal, 

aprovou a Retificação ao Regulamento Municipal da Urbanização e da 
Edificação, cuja revisão foi aprovada em reunião da Câmara Municipal 
de 01 de fevereiro de 2017 e na sessão da Assembleia Municipal de 21 de 
fevereiro de 2017, cuja declaração de retificação está integralmente 
disponível para consulta no site institucional do Município de Beja, 
no Boletim Municipal Eletrónico, em www.cm -beja.pt, e que consiste 
no seguinte:

No Anexo I -A onde se lê «TRIU= M1 x K1 x K2» deve ler -se «TRIU= 
M1 x K1 x K2 x K3».

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume, publi-
cado no Diário da República e no Boletim Municipal Eletrónico no já 
referido sítio da internet do Município, www.cm -beja.pt.

14 de março de 2019. — O Vereador do Pelouro do Urbanismo, Luís 
Alberto da Silva Miranda.

312173858 

 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS
Aviso n.º 7268/2019

Licença sem remuneração
Para os devidos efeitos torna -se público que, nos termos do disposto no 

n.º 1 do artigo 280.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, 
foi autorizada uma nova licença sem remuneração, à trabalhadora Sónia 
Cristina Alves Júlio Cachucho, com a carreira e categoria de assistente 
operacional, pelo período de 11 meses e 20 dias, com início a 13 de 
janeiro de 2019, inclusive, e com os efeitos previstos nos n.os 5 e 6.º do 
artigo 281.º da lei acima referida.

3 de abril de 2019. — A Vereadora da Intervenção Social e Recursos 
Humanos, Vanessa Abreu Azevedo.

312207107 

 Aviso n.º 7269/2019

Mobilidade Interna
Para os devidos efeitos torna -se público que, nos termos da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, foi autorizada a mobilidade 
interna na mesma carreira e categoria, entre dois órgãos ou serviços, do 
Município de Câmara de Lobos para o Município do Funchal, de Renato 
Fernão Castro Andrade, na carreira e categoria de assistente operacional, 
pelo período de 18 meses, com efeitos a 01 de março de 2019.

3 de abril de 2019. — A Vereadora da Intervenção Social e Recursos 
Humanos, Vanessa Abreu Azevedo.

312207342 

 Aviso n.º 7270/2019

Comissão de Serviço — Renovação
No âmbito da aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, torna -se público que 
por despacho de Sua Exa o Senhor Presidente da Câmara, datado de 
11 de fevereiro de 2019, foram renovadas as comissões de serviço por 
um período de 3 anos, com efeitos a partir do dia 10 de maio de 2019, 
inclusive, das dirigentes intermédias de 3.º grau, Raquel Solange Lemos 
Ramos França e Tânia Gisela Belim Rodrigues, das unidades orgâni-
cas flexíveis de Ordenamento do Território, e de Obras Municipais e 
Conservação, respetivamente, nos termos dos artigos 23.º e 24.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, aplicado por força do artigo 17.º da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, na versão atualizada.

3 de abril de 2019. — A Vereadora da Intervenção Social e Recursos 
Humanos, Vanessa Abreu Azevedo.
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 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 7271/2019
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 46.º da Lei do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), torna -se público que por meu 
despacho de homologação datado de 04 de abril de 2019, exarado na 
ata de avaliação final, se comprova que foi concluído com sucesso o 
período experimental da trabalhadora, Andreia Filipa Santos Pinto, 


