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ao abrigo do disposto no artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, nos seguintes termos:
a) Aplicação do primeiro método de seleção obrigatório a todos os
candidatos admitidos;
b) Aplicação do segundo método de seleção obrigatório e do método
seguinte apenas a uma parte dos candidatos aprovados no método de
seleção anterior, sendo os mesmos convocados por tranches sucessivas, por ordem decrescente de classificação, em função dos universos
com a prioridade legal face à situação jurídico-funcional, até satisfação
das necessidades tal como o previsto no artigo 8.º, n.º 1, 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;
c) Dispensa de aplicação do segundo método ou dos métodos seguintes
aos restantes candidatos, que se consideram excluídos.
9 — Os métodos de seleção são aplicados pela ordem indicada sendo
excluídos os candidatos que obtenham em cada um dos métodos uma
valoração inferior a 9,5 valores e, bem assim, aqueles que não comparecerem a qualquer método de seleção para o qual tenham sido convocados, bem como aqueles que tenham sido dispensados da aplicação dos
métodos de seleção na situação de utilização faseada dos mesmos.
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.
Em caso de igualdade de classificação, entre candidatos, os critérios de preferência a adotar são os previstos no artigo 35.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
Nos termos da alínea t), do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 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.
A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada nas
instalações da Câmara Municipal de Setúbal e disponibilizada na sua
página eletrónica.
10 — Constituição do júri:
Presidente: Alexandre Augusto Ferreira de Lima Freire, Diretor do
Departamento Municipal de Ambiente e Atividades Económicas;
Vogais efetivos:
António Manuel Gomes Pinto, Diretor do Departamento Municipal
de Recursos Humanos, que substituirá o Presidente do Júri nas suas
faltas e impedimentos;
Ana Sofia de Oliveira Rodrigues Pires, Chefe da Divisão de Higiene Urbana do Departamento Municipal de Ambiente e Atividades
Económicas;
Vogais suplentes:
Dionísio António Brito Galveia, Técnico Superior (Engenharia do
Ambiente);
Pedro Carlos de Vasconcelos Romão, Técnico Superior (Recursos
Humanos).
11 — Publicitação: o presente procedimento será publicitado na
2.ª série do Diário da República, 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).
12 — 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.
4 de fevereiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312051125
Aviso n.º 3527/2019
Pessoal desligado do serviço
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios
dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna-se
público, nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a cessação do contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do trabalhador
Luís Miguel Ferreira Leão, titular da carreira e categoria não revista
de Bombeiro Sapador, índice 184, a que corresponde a remuneração
base mensal de 1134,54€, por motivo de ser desligado do serviço em
virtude de atingir o limite de idade (50 anos), com efeitos a partir de 2
de fevereiro de 2019.
O Vereador, com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.
4 de fevereiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312048486
Aviso n.º 3528/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de um posto de trabalho não ocupado da carreira
geral e categoria de Técnico Superior (Engenharia Florestal)
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 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, torna-se público que, na sequência de aprovação do órgão executivo em reunião n.º 21/2018, de 28/11/2018 (deliberação n.º 355/2018), e por meu Despacho n.º 99/2019, de 05/02/2019,
se encontra aberto procedimento concursal comum de recrutamento
para ocupação de um posto de trabalho, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira
geral e categoria de Técnico Superior (Engenharia Florestal) previsto
e não ocupado no mapa de pessoal próprio do Município de Setúbal
aprovado para o ano de 2019, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação no Diário da República deste aviso, e nos termos
seguintes:
a) Não existe reserva de recrutamento interna para ocupação dos
postos de trabalho em causa nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.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;
b) No que respeita à verificação de que não existe pessoal em situação de valorização profissional (requalificação), em cumprimento do
previsto no n.º 1 do artigo 34 do anexo a que se refere o artigo 2.º da
Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, que prevê um tipo de procedimento
exclusivamente destinado ao recrutamento de pessoal em situação de
valorização profissional (requalificação), de acordo com solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), de
15 de maio de 2014, devidamente homologada por Despacho n.º 2556/
2014-SEAP, de 10 de julho de 2014, do Senhor Secretário de Estado
da Administração Pública, “As Autarquias Locais não têm de consultar
a Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de
trabalhadores em situação de requalificação”, com o perfil profissional
pretendido, assumindo cada organismo a posição de entidade gestora da
requalificação nas autarquias (EGRA) enquanto esta não se encontrar
ainda constituída, o que é efetivamente aqui o caso;
c) O INA, enquanto entidade centralizada para constituição de reservas
de recrutamento (ECCRC), também, ainda, não procedeu à publicitação
de qualquer procedimento concursal para constituição de reservas de
recrutamento, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 43.º
e para os efeitos do n.º 1 do artigo 47.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.
1 — Legislação aplicável: o presente procedimento rege-se pelo disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (artigos 30.º, n.º 4, e 33.º), artigos 4.º,
n.º 1, e 9.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e na
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 — Caracterização do posto de trabalho: Estuda, concebe, prepara
e orienta a execução de trabalhos sobre o desenvolvimento da floresta
em espaços urbanos e em espaços na interface urbano — rural; Estuda e
aplica técnicas de inventário e diagnóstico do estado vegetativo, sanitário
e biomecânico das árvores bem como propor as adequadas medidas de
mitigação e/ou atividades de manutenção; Aplica processos que assegurem a avaliação do património arbóreo, a proteção e monitorização
das árvores, a plantação de novas árvores e o seu tratamento (corretivo
e/ou manutenção) com base no conhecimento da ecologia da região, das
espécies arbóreas e das condicionantes do ambiente urbano; Elabora
planos sectoriais (plantações, podas, abates, tratamentos fitossanitários
e outros) e respetivos cadernos de encargos, prestar assistência técnica e
orientando a execução dos trabalhos em coordenação com o encarregado
do sector; Determina as medidas adequadas de proteção da floresta e

