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MUNICÍPIO DE ALENQUER
Aviso n.º 8280/2018
Alteração da Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana de Alenquer
Pedro Miguel Ferreira Folgado, Presidente da Câmara Municipal, torna
público, nos termos do n.os 1 e 6 do artigo 13.º do Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009,
de 23 de outubro, na sua atual redação, que a Assembleia Municipal,
em sessão ordinária realizada no dia 28 de abril de 2018, deliberou, por
unanimidade, aprovar a alteração de delimitação da Área de Reabilitação
Urbana de Alenquer, sob proposta desta Câmara Municipal.
Mais se informa que, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do RJRU,
os elementos que acompanham a proposta de alteração da delimitação
da área de reabilitação poderão ser consultados no sítio da internet da
Câmara Municipal de Alenquer (www.cm-alenquer.pt).
6 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Pedro
Miguel Ferreira Folgado, Dr.
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MUNICÍPIO DA AMADORA
Aviso n.º 8281/2018
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida
pelo Despacho n.º 38/P/2017 de 07.11.2017 torna-se público que, ao
abrigo do n.º 2, do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
foi deliberado em reunião de Câmara, datada de 16 de maio de 2018,
por unanimidade, a cessação do procedimento concursal, comum para
a contratação em funções públicas por tempo indeterminado, com vista
à ocupação de 1 (um) posto de trabalho do mapa de pessoal, na carreira
de Assistente Operacional (na área de atendimento telefónico), aberto
por aviso publicado na II.ª série no Diário da República n.º 62, de 28 de
março de 2018.
28 de maio de 2018. — A Vereadora responsável pela Área de Recursos Humanos, Rita Madeira.
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MUNICÍPIO DE ANADIA
Aviso n.º 8282/2018
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º do anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho (doravante LTFP), e do artigo 19.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, e uma vez que a Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, que integra o Município de Anadia 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, torna -se público que, por despacho da Exma. Senhora Presidente da
Câmara Municipal de Anadia de 05/06/2018, no uso de competências em
matéria de superintendência na gestão e direção do pessoal ao serviço do
município, conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento da deliberação
da Câmara Municipal, de 16/05/2018 se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, procedimento concursal comum para ocupação de cinco
(5) postos de trabalho; Carreira e Categoria de Assistente Operacional;
Área de atividade — Cantoneiro de Limpeza, na modalidade em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado,
conforme consta no mapa de pessoal para o ano de 2018.
2 — Caracterização do posto de trabalho:
Exercer funções de cantoneiro de limpeza, nomeadamente, remover
lixos e equiparados, varrer e limpar ruas. Limpar sarjetas. Lavar vias públicas. Limpar chafariz. Remover lixeiras. Extirpação de ervas. Exercer
ações de silvicultura preventiva, nomeadamente roça de matos e limpeza
de povoamentos removendo a matéria combustível de espaços verdes
incluindo espaços florestais.
Nos termos do artigo 81.º da LTFP, a descrição dos conteúdos funcionais não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções, não expressamente mencionadas, que lhes sejam afins ou funcionalmente ligadas,
para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada
e que não impliquem desvalorização profissional.
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3 — O contrato será celebrado por um período de 12 meses com base
na al. h), n.º 1, artigo 57.º da LTFP;
4 — Local de trabalho — Circunscrição territorial do Concelho de
Anadia.
5 — Determinação do posicionamento remuneratório:
5.1 — De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, o posicionamento do trabalhador recrutado, numa
das posições remuneratórias da categoria, é objeto de negociação com
o empregador público, a qual terá lugar imediatamente após o termo do
procedimento concursal, com os limites e condicionalismos impostos
pelo n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro,
ou seja, não pode ser proposta uma posição remuneratória superior à
auferida relativamente aos trabalhadores detentores de uma prévia relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, incluindo
a possibilidade de posicionamento em posição e nível remuneratórios
virtuais na nova carreira, quando a posição auferida não tenha coincidência com as posições previstas nesta carreira, nem uma posição
remuneratória superior à segunda, nos restantes casos.
5.2 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de
31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 20.º da Lei n.º 114/2017,
de 29 de dezembro, os candidatos com vínculo de emprego público
informam prévia e obrigatoriamente o empregador público do posto
de trabalho que ocupam e da posição remuneratória correspondente à
remuneração que auferem.
5.3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 19.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, a posição remuneratória de referência é a correspondente à
1.ª posição, nível 1, cifra-se, atualmente, em 580€/mês. (primeira posição
remuneratória da categoria de Assistente Operacional).
6 — Âmbito do recrutamento:
6.1 — Por não existirem reservas de recrutamento constituídas no
âmbito de anteriores procedimentos concursais, para a área funcional
em causa, o recrutamento inicia-se por trabalhadores detentores de um
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, e de acordo com
o n.º 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
6.2 — Podem ainda candidatar-se trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou candidatos sem vínculo de emprego público,
que apenas serão recrutados caso não se verifique a situação prevista
no ponto 6.1.
6.3 — Podem candidatar-se também nos termos das alíneas a) a d)
do n.º 1 do artigo 35.º da mesma Lei:
Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar
diferente atribuição, competência ou atividade, do órgão ou serviço
em causa; Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a
executar qualquer atribuição, competência ou atividade, de outro órgão
ou serviço ou que se encontrem em situação de requalificação; Trabalhadores integrados em outras carreiras; Sendo o caso, trabalhadores que
exerçam os respetivos cargos ou em comissão de serviço ou que sejam
sujeitos de outro vínculos de emprego público a termo e indivíduos sem
vínculo de emprego público previamente constituído.
6.4 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua versão atualizada, não podem ser
admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na
carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em situação de
requalificação, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal
da Autarquia, idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se
publicita o presente procedimento.
7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Os previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas:
Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
por convenção internacional ou por lei especial;
18 anos de idade completos;
Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para
o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
7.2 — Nível habilitacional exigido:
7.2.1 — Possuir no mínimo escolaridade mínima obrigatória;
8 — Formalização das candidaturas — A candidatura deve ser formalizada através do preenchimento de formulário tipo, de utilização
obrigatória, em suporte de papel, podendo ser entregue pessoalmente, ou
remetida pelo correio, com aviso de receção, para o serviço de Gestão e
Administração de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, sito no
Edifício Paços do Concelho de Anadia, Praça do Município de Anadia,

