6874

Diário da República, 2.ª série — N.º 45 — 5 de março de 2019

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.

Operacional (Calceteiro) da carreira geral de Assistente Operacional,
aberto por aviso n.º 3682/2018, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 56, em 20/03/2018, e na Bolsa de Emprego Público com
o código de oferta n.º OE201803/0683, em 20/03/2018, foi extinto e
encerrado por inutilidade superveniente.
O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

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:

Aviso n.º 3526/2019

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;
Sérgio António Gaspar, Chefe da Divisão de Espaços Verdes do Departamento Municipal de Ambiente e Atividades Económicas;
Vogais suplentes:
Adalberto Antero Salgado Cunha, Técnico Superior (Medicina Veterinária);
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 n.º 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.
312051174
Aviso n.º 3525/2019
Extinção de procedimento concursal
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 que, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 95.º,
n.º 1, 165.º, n.º 1, 167.º, n.º 2, e 169.º, n.º 2, todos do CPA — Código
do Procedimento Administrativo, e no artigo 38.º, n.º 1, alínea a) 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, o procedimento concursal comum
para ocupação de quatro postos de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de Assistente

4 de fevereiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312051222

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de dois postos de trabalho não ocupados da carreira
geral e categoria de técnico superior (engenharia do ambiente)
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 70/2019, de 22/01/2019,
se encontra aberto procedimento concursal comum de recrutamento
para ocupação de dois postos de trabalho, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira geral e categoria de Técnico Superior (Engenharia do Ambiente)
previstos e não ocupados 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: Análise estudos e emissão
de pareceres numa perspetiva macroscópica sistemática integrada nos
assuntos que lhe são submetidos, para tratamento à luz das ciências
do ambiente; elaboração de propostas fundamentadas de solução de
problemas concretos na área ambiental; preparação elaboração e acompanhamento de projetos ambientais, designadamente campanhas de
sensibilização e educação ambiental; bem como medidas e ações de
monitorização, controlo, gestão e proteção ambiental, nomeadamente
no âmbito de resíduos sólidos, indicadores ambientais, espaços verdes
e recursos hídricos. Participação com eventual coordenação em equipas
interdisciplinares compostas por técnicos superiores ou outros; intervenção no diálogo privilegiado com outros ramos de especialidades para
prossecução de objetivos com conteúdo pluridisciplinar.
3 — Local de trabalho: o local de prestação de trabalho situa-se na
área territorial do Município de Setúbal.
4 — Prazo de validade: O presente procedimento concursal é válido
para o recrutamento e ocupação dos postos de trabalho referidos (dois

