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Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
12.1 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos de seleção equivale à desistência do concurso, e serão excluídos
do procedimento, os candidatos que obtenham, uma valoração inferior
a 9,5 valores, num dos métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o
método seguinte.
12.2 — Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto
no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril.
13 — Composição do Júri:
Presidente: Maria Glória Pires Cruz Veleda — Técnica Superior Serviço Social
Vogais efetivos:
Maria José Gomes Madureira — Técnica Superior Sociologia
Hugo Miguel Nunes Rodrigues — Técnico Superior Educação
Vogais Suplentes:
Romeu Ferreira Beato — Técnico Superior Educação
José António Gomes Assis Rodrigues — Especialista de Informática
O Presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efetivo.
14 — Exclusão e notificação dos candidatos: De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de
a abril, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da citada
Portaria, para a realização da audiência dos interessados nos termos do
Código do Procedimento Administrativo.
Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação
do dia, hora e local da realização dos métodos de seleção, nos termos
previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas no artigo 30.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril.
A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em
local visível e publico das instalações da Câmara Municipal de Vinhais
e disponibilizada na sua página eletrónica. Os candidatos admitidos em
cada método são convocados para a realização do método seguinte através de notificação, por uma das previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril.
15 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação será publicitada no site do Município (www.cm-vinhais.pt)
e publicada no Diário da República conforme o previsto no n.º 6 do
artigo 36 da referida Portaria.
16 — Critérios de ordenação preferencial:
Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os critérios
de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01 e no n.º 3 dos artigos 3.º e 9.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em caso de igualdade de classificação, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal.
Os candidatos devem declarar no requerimento de admissão, sob
compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo
de seleção, nos termos do diploma supra mencionado.
17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa 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.
18 — Nos termos do disposto 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 06 de abril, o presente aviso será publicitado na
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte
à presente publicação no Diário da República, na página eletrónica
da Câmara Municipal de Vinhais e por extrato, no prazo máximo
de 3 dias úteis contados da mesma data, num jornal de expansão
nacional.
24 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Américo
Jaime Afonso Pereira (Dr.).
310792038

FREGUESIA DO BEATO
Aviso n.º 11680/2017
Listas de candidatos admitidos e excluídos
Em conformidade com o disposto no artigo 30.º do anexo da Portaria
n.º 145-A/2011, de 06 de abril, a Presidente de júri do procedimento
concursal publicitado pelo Aviso n.º 8999/2017, no Diário da República, 2.ª série — N.º 152 — 08 de agosto, informa que se encontram
afixadas em local visível e público na sede da Freguesia do Beato (Rua
de Xabregas 67, 1900-439 Lisboa) e disponíveis para consulta na sua
página eletrónica (http://www.jf-beato.pt) as listas dos candidatos
admitidos e excluídos das referências C e D — carreira/categoria de
Assistente Técnico. Verificou-se ainda que foram entregues candidaturas que não esclarecem devidamente a referência/oferta a que se
candidatam. Desta forma, foi elaborada uma lista própria que contém
os candidatos em causa — lista de candidatos indefinidos. A referida
lista encontra-se publicitada nos mesmos locais das restantes listas.
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
na página eletrónica e na secretaria da sede da Freguesia, o qual deverá
ser remetido para a morada acima mencionada, por correio registado
com aviso de receção ou entregue pessoalmente, na mesma morada,
de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 10h00 às 13h00 e das
14h00 às 18h00.
Os candidatos admitidos que sejam detentores de vínculo de emprego
público, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste
aviso no Diário da República, caso ainda não o tenham feito, deverão
entregar o documento solicitado na alínea b) do ponto 7.2 do aviso de
abertura supramencionado, conforme previsto no n.º 4 do artigo 28.º
do anexo da Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril. A documentação
poderá ser entregue pessoalmente na sede da Freguesia do Beato, ou
através de correio registado e com aviso de receção, para o endereço
acima indicado.
19 de setembro de 2017. — O Presidente da Freguesia do Beato,
Hugo Xambre Pereira.
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FREGUESIA DE EGA
Edital n.º 768/2017
Luís Miguel Manaia Caridade, presidente da Junta de Freguesia de
Ega, torna público que em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia
realizada no dia 7 de abril de 2017, sob proposta da Junta de Freguesia,
aprovou a presente Tabela de Taxas da Freguesia, a qual foi objeto de
consulta pública por um período de 30 dias, com a respetiva publicação
do Edital n.º 111/2017, no Diário da República, 2.ª série n.º 39 de 23 de
fevereiro de 2017, que entrará em vigor no dia seguinte à sua publicação
no Diário da República.
E para constar e demais efeitos, se publica o presente aviso e se afixam
editais de igual teor nos lugares públicos do costume.
15 de setembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, Luís
Miguel Manaia Caridade.
Nota Justificativa
Tendo em atenção que a Tabela de Taxas não é alterada desde o ano
de 2005, e que os valores praticados se encontram desajustados da
realidade atual, bem como das freguesias vizinhas, propõe esta Junta
de Freguesia a aprovação da presente Tabela de Taxas.
Competência regulamentar
Nos termos do disposto no artigo 241 da Constituição da República
Portuguesa, por proposta da Junta de Freguesia de Ega, apresentada no
exercício das competências previstas na alínea h) do n.º 1 do artigo 16.º
da Lei n.º 75/2006, de 12 de setembro, e após terem sido cumpridas
as formalidades previstas nos artigos 100.º e 101.º do Código do
Procedimento Administrativo, nos termos do n.º 1 da alínea f) do
artigo 9.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pela
Assembleia de Freguesia de Ega, é aprovado a Nova Tabela de
Taxas.

