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que na sequência do procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para 
preenchimento de cinco postos de trabalho na carreira/categoria de 
Assistente Operacional, aberto por aviso n.º 11758/2016, publicado no 
Diário da República n.º 185, 2.ª série, de 26 de setembro de 2016, e após 
negociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, António Emídio Martins, António 
José de Jesus Faustino e Rui Filipe Ivo Marques com a remuneração 
mensal correspondente ao nível 1 da tabela remuneratória única dos 
trabalhadores que exercem funções públicas, ao qual está associado o 
montante pecuniário de 557,00 €, Retribuição Mínima Mensal Garantida 
e com Cristina Maria Nunes Vaz Andrade e Gabriela Martins Gonçalves 
Peres Simão, a tempo parcial, com a remuneração mensal correspon-
dente ao nível 1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que 
exercem funções públicas, ao qual está associado o montante pecuniário 
de 278,50 €, Retribuição Mínima Mensal Garantida.

Para os efeitos previstos no artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua atual redação, o júri do período experimental terá a se-
guinte composição:

Presidente — André de Jesus Gonçalves
Vogais efetivos — Victor dos Santos Roque e Marta Santos Duarte

O período experimental, com início a 01 de fevereiro de 2017, tem a 
duração de 90 dias, e será avaliado de acordo com a seguinte fórmula:

CF = (0,50 × ER) + (0,40 × R) + (0,10 × FP)

sendo que:
CF = Classificação final
ER = Elementos recolhidos pelo Júri
R = Relatório
FP = Formação Profissional
31 de janeiro de 2017. — O Presidente da Junta, José Afonso Cus-

tódio.
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 FREGUESIA DE BENFICA

Aviso n.º 1627/2017

Procedimento Concursal — Listas de Candidatos
Admitidos e Excluídos

1 — Em conformidade com o disposto no artigo 30.º do anexo 
da Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril e no âmbito do Aviso 
n.º 16263 -A/2016, publicado no Diário da República n.º 250, 2.ª série, 
de 30 de dezembro, informa -se que se encontram afixadas em local vi-
sível e público na sede da Junta de Freguesia de Benfica, na Av.ª Gomes 
Pereira, n.º 17, em Lisboa, as listas dos candidatos admitidos e excluídos 
ao referido procedimento, das referências publicitadas no aviso supra-
mencionado e respetivos códigos de exclusão.

2 — Mais informamos que, no prazo de 10 dias úteis a contar da data 
da publicação deste aviso no Diário da República, os candidatos podem 
pronunciar  -se, por escrito, sobre a sua exclusão, através do formulário 
para o exercício do direito de participação de interessados, disponível no 
site da Junta de Freguesia de Benfica (www.jf -benfica.pt) e nos serviços 
de atendimento da JFB, o qual deverá ser remetido para as moradas 
acima mencionadas, por correio registado ou entregue pessoalmente, 
nas mesmas moradas, de segunda a sexta -feira, nos horários das 10h00 
às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

31 de janeiro de 2017. — A Presidente da Junta de Freguesia de 
Benfica, Inês Drummond.
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 FREGUESIA DE LUZIM E VILA COVA

Aviso n.º 1628/2017
1 — Por deliberação desta Junta de Freguesia datada de 10 de setem-

bro de 2016, e nos termos do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 
de 6 de abril, conjugado com o artigo 33.º Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho, torna -se público que se encontra aberto, pelo prazo de dez dias 
úteis, procedimento concursal comum para preenchimento, por tempo 
indeterminado, de um (1) posto de trabalho previsto e não ocupado no 
mapa de pessoal desta Junta de Freguesia para o ano de 2016, em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas, correspondente à categoria 
e carreira de Assistente Operacional, considerando:

a) O n.º 3, do art.º 4.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na 
redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril,

b) O artigo 47.º da Lei 82 -B/2014 de 31 de dezembro;
c) A observação da informação disponibilizada pela D.G.A.E. P., na 

sua página eletrónica, a qual dispensa temporariamente a obrigatoriedade 
de consulta à ECCRC;

d) A solução interpretativa uniforme da Direção -Geral das Autarquias 
Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada pelo senhor 
Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, 
“As autarquias locais não têm de consultar a Direção -Geral da Quali-
ficação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do 
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 
requalificação”.

e) A informação da CIM do Tâmega e Sousa declarando que ainda não 
procedeu à constituição da EGRA (Entidade Gestora de Requalificação 
nas Autarquias), mencionada no artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro;

2 — Ao presente procedimento são aplicáveis as regras constantes na 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e suas alterações, Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 
de 6 de abril, Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, na sua atual re-
dação, Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, e Lei 82 -B/2014 de 
31 de dezembro;

3 — Em cumprimento da alínea h) do art.º 9.º, da Constituição, a 
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ati-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação;

4 — Local de Trabalho — Área da freguesia de Luzim e Vila Cova;
5 — Caracterização do posto de trabalho: Funções de grau de comple-

xidade 1, desenvolvendo -se, essencialmente, pelos seguintes domínios: 
Assegurar e gerir o transporte das crianças dos Jardins -de -infância 
e Escolas; Assegurar o transporte de idosos da sua residência para o 
Centro de Dia; Assegurar o transporte das refeições a serem servidas 
nos refeitórios nos Jardins -de -Infância e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, e o empratamento das mesmas nos referidos refeitórios, bem 
como o acompanhamento das crianças durante as refeições ou noutros 
períodos quando necessário; Garantir a aquisição de produtos alimentares 
destinados à Cantina Escolar; Dar apoio na Secretaria, nomeadamente, 
no registo de canídeos e felídeos, (SICAFE), no Recenseamento Eleito-
ral, e outras tarefas de registos informáticos para os quais são exigidos 
conhecimentos ao nível do utilizador; Assegurar outras tarefas não 
especificadas que se enquadrem nos serviços efetuados pela Junta de 
Freguesia e que exijam destreza física e conhecimentos gerais ao nível 
do senso comum e da cidadania.

6 — Posição remuneratória de referência — O posicionamento remu-
neratório será determinado de acordo com o estipulado no art.º 38.º da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho (LTFP) e no artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro (LOE), sendo a posição remuneratória de referência 
a1.ª da carreira de Assistente Operacional, nível 1 da Tabela Remune-
ratória Única (530,00€);

7 — Área de recrutamento:
7.1 — Podem candidatar -se, apenas, trabalhadores possuidores de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previa-
mente constituída (n.º 3, do artigo 30.º e alíneas a), b) e c) do n.º 1 do 
artigo 35.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho).

7.2 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento;

8 — Requisitos de admissão:
8.1 — Gerais: (art.º 17.º da LTFP)
a) Ter nacionalidade portuguesa quando não dispensada pela Cons-

tituição, por convenção internacional ou lei especial;
b) 18 Anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Requisitos especiais — Posse do certificado de Motorista de 
Transporte Coletivo de Crianças.

8.3 — Nível e área habilitacional — Escolaridade obrigatória


