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 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Aviso n.º 25447/2007

Renovação de contratos de trabalho a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos, torna -se público que foram renovados os 

seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos 
do nº. 1 do artigo 139º. da lei nº. 99/2003, de 27 de Agosto, aplicado à 
administração local pela lei nº. 23/2004, de 22 de Junho:

José Carlos Lages Mexia, com a categoria de Auxiliar de Serviços 
Gerais, por um período de 12 meses a partir de 02/12/2007.

Ilda Beatriz Saragoça Amêndoa, com a categoria de Auxiliar de Ser-
viços Gerais, por um período de 12 meses a partir de 02/12/2007.

Maria da Conceição Garrancho Santos Veríssimo, com a categoria 
de Auxiliar de Serviços Gerais, por um período de 12 meses a partir 
de 02/12/2007.

Mariana Amiguinho Galaricha Restolho, com a categoria de Au-
xiliar de Serviços Gerais, por um período de 12 meses a partir de 
02/12/2007.

Anabela Ferreira Monforte Cunha, com a categoria de Auxiliar de 
Serviços Gerais, por um período de 12 meses a partir de 02/12/2007.

Célia de Jesus Paução Pratas, com a categoria de Auxiliar de Serviços 
Gerais, por um período de 12 meses a partir de 02/12/2007.

Teresa da Conceição Lemos Moacho Boquinhas, com a categoria 
de Auxiliar de Serviços Gerais, por um período de 12 meses a partir 
de 02/12/2007.

Luísa Maria de Jesus Sá -Rato Catarreira, com a categoria de Au-
xiliar de Serviços Gerais, por um período de 12 meses a partir de 
02/12/2007.

3 de Dezembro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Manuel 
Borrega Burrica.

2611071263 

 Aviso n.º 25448/2007

Renovação de contrato de trabalho a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos, torna -se público que foi renovado o seguinte 

contrato de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos do nº. 1 do 
artigo 139º. da lei nº. 99/2003, de 27 de Agosto, aplicado à administração 
local pela lei nº. 23/2004, de 22 de Junho:

Clara Maria Cabaço de Carvalho, com a categoria de Auxiliar de 
Serviços Gerais, por um período de 12 meses a partir de 04/12/2007.

5 de Dezembro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Manuel 
Borrega Burrica.

2611071265 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
Aviso n.º 25449/2007

Conforme determina o disposto no nº 3 do artigo 3º do Decreto-
Lei nº 272/88, de 03/08, torna-se publico que, por meu despacho de 
07/11/2007,foi autorizado o prolongamento do regime de equiparação 
a bolseira por mais 2 anos, não remunerados, de Teresa Margarida 
Modesto Ramos Técnica Superior deste Município com efeitos a partir 
de 23/10/2007.

19 de Novembro de 2007. — O Vereador dos Recursos Humanos 
(com delegação de assinatura), Pedro Caldeira Santos.

2611071156 

 Aviso n.º 25450/2007
De acordo com o disposto na alínea a), do nº 1, do artigo 34º, do Dec. 

lei nº 427/89, de 07/12, aplicado à Administração Local através do Dec.-
Lei nº 409/91, de 17/10 torna-se público que, por meu despacho de 22 
de Novembro de 2007, foram nomeados como Técnicos Superiores da 
Área de Psicologia de 1ª Classe, Rui Pedro Castela Pacheco Almeida 
Ângelo, Francisco Eduardo Durão Carreiro, Rui Miguel Narciso Fer-
nandes Costa, Ana Paula Pimentel Pereira Nunes de Carvalho, Teresa 
Maria Cruz Ferreira Casaleiro e Sónia Duarte Franco Correia Marques, 
na sequência de concurso interno de acesso limitado.

26 de Novembro de 2007. — O Vereador dos Recursos Humanos 
(com delegação de assinatura), Pedro Caldeira Santos.

2611071159 

 Aviso n.º 25451/2007

De acordo com o disposto na alínea a), do nº 1, do artigo 34º, do Dec. 
lei nº 427/89, de 07/12, aplicado à Administração Local através do Dec.-

Lei nº 409/91, de 17/10 torna-se público que, por meu despacho de 22 de 
Novembro de 2007, foram nomeados como Técnicos Superiores da Área 
de Sociologia de 1ª Classe, Vera Cristina Moreira Luís de Brito, Marta 
Maria Manso Cotrim, Ricardo Jorge Caldeira Fernandes, Ana Cristina 
Cameiro Bastos Cadete, Cristina Marisa Carvalho Fonseca e Teresa 
Parreira Vicente, na sequência de concurso interno de acesso limitado.

26 de Novembro de 2007. — O Vereador dos Recursos Humanos 
(com delegação de assinatura), Pedro Caldeira Santos.

2611071157 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso (extracto) n.º 25452/2007

Concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário 
com vista ao provimento de um lugar de técnico de 2.ª classe

1 — Para os devidos efeitos torna -se público que por meu despacho de 
20 de Novembro de 2007, encontra -se aberto pelo prazo de 10 dias úteis 
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
2.ª série, concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário 
com vista ao provimento de um lugar de Técnico de 2.ª classe para 
exercer funções no Sector da Cultura, Divisão de Educação e Cultura.

1.1 — Para efeitos de recrutamento, foi consultada a bolsa de emprego 
(BEP), tendo -se verificado não existir pessoal em situação de mobilidade 
especial nos termos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 41º da 
Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, pelo que foi pela Direcção -Geral da 
Administração e do Emprego Público emitida declaração de inexistência 
de pessoal com o perfil pretendido.

2 — A remuneração corresponderá no ano de estágio ao escalão 1, 
índice 222, cujo valor é actualmente € 725,39. Após o provimento, 
corresponderá ao escalão 1, índice 295, das respectivas categorias, 
conforme anexo II do Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 30 de Dezembro, e 
bem assim as demais condições genericamente vigentes para os actuais 
funcionários desta Autarquia.

3 — O presente concurso rege -se pelos Decretos -Lei n.os 204/98, de 
11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404 -A/98, de 18 de Dezembro, 
412 -A/98, de 30 de Dezembro, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de 7 de 
Dezembro e 409/91, de 17 de Outubro.

4 — O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso e caduca 
com o seu preenchimento.

5 — Local de trabalho — Área do Município de Castelo Branco.
6 — Conteúdo funcional — Funções de estudo e aplicação de métodos 

e processos de natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, en-
quadradas em planificação estabelecida, requerendo uma especialização 
e conhecimentos profissionais adquiridos através de um curso superior 
na área de História.

7 — Estágio — a frequência de estágio é efectuada de acordo com 
o disposto no artigo 5º do Decreto -Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, tem 
carácter probatório e a duração de um ano.

7.1 — A avaliação final do estágio será feita com base:
a) Relatório de estágio a apresentar pelo estagiário no prazo de 30 dias, 

após o seu termo;
b) Classificação de serviço obtida durante aquele período;
c) Avaliação de cursos de formação que eventualmente venham a 

ter lugar.

7.2 — A classificação final do estágio traduzir -se -á na escala de 
0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das classificações 
obtidas em cada uma das operações referidas no número anterior.

7.3 — O candidato admitido a estágio será provido a título defini-
tivo em lugar da categoria de técnico de 2.ª classe, desde que obtenha 
classificação final de estágio não inferior a Bom (14 valores), passando 
a ter direito à remuneração estabelecida para o escalão 1 da referida 
categoria.

8 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
8.1 — Requisitos gerais de admissão — a este concurso poderão 

candidatar -se todos os indivíduos vinculados ou não à função pública 
que satisfaçam, cumulativamente os requisitos constantes no artigo 29º 
do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei 
especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exi-

gidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico quando 

obrigatório;
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e) Não estar inibido do exercício de funções ou interdito para o exer-
cício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-
cício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

Não é exigido a apresentação dos documentos mencionados nas 
alíneas a), b), d), e) e f), desde que os candidatos declarem, sob com-
promisso de honra, no próprio requerimento a sua titularidade.

8.2 — Requisitos especiais de admissão — de entre indivíduos ha-
bilitados com curso superior que não confira o grau de licenciatura, em 
área de formação adequada ao conteúdo funcional do lugar a prover 
(Técnico de História), nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 5º do 
Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 18 de Dezembro, aplicável por remissão 
do Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 30 Dezembro.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, 
conjuntamente com os documentos que as devem instruir e entregues 
pessoalmente nesta Autarquia ou remetidas pelo correio, registadas e 
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para 
apresentação das candidaturas, para a Câmara Municipal de Castelo 
Branco, Praça do Município, 6000–458 Castelo Branco. Consideram -se 
entregues dentro do prazo legal os requerimentos expedidos até ao termo 
do prazo fixado para a sua apresentação.

9.2 — Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nascimento, 

filiação, naturalidade, número, arquivo de identificação e data de emis-
são do Bilhete de Identidade, número fiscal de contribuinte, residência 
completa, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação do res-

pectivo concurso, mediante referência ao número e data do Diário da 
República onde se encontra publicado o presente aviso;

d) Outras circunstâncias que os candidatos considerem passíveis de 
influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de 
preferência legal.

9.3 — Os requerimentos de admissão serão obrigatoriamente acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade e Número de Contribuinte;
b) Fotocópia do certificado de habilitações;
c) Curriculum Vitae actualizado, devidamente datado e assinado 

pelo requerente.

10 — Quota de emprego para pessoas com deficiência — poderão 
concorrer ao presente concurso pessoas com deficiência, cujo grau de 
incapacidade seja igual ou superior a 60 % nos termos do Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro. Sendo o presente concurso para um 
lugar, o candidato com deficiência terá preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalecerá sobre qualquer outra preferência legal, 
conforme consta no n.º 3 do artigo 3º do citado diploma legal.

10.1 — Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6º e no 
n.º 1 do artigo 7º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os can-
didatos com deficiência devem declarar no requerimento, sob compro-
misso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, 
sendo dispensada a apresentação imediata do documento comprovativo.

Deverão ainda os mesmos candidatos mencionar no requerimento 
todos os elementos necessários ao processo de selecção, nomeadamente 
as suas capacidades de comunicação/expressão.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

11.1 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, a 
apresentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos 
que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

12 — Natureza das provas e métodos de selecção:
Prova escrita de conhecimentos gerais;
Prova oral de conhecimentos específicos;
Entrevista profissional de selecção;
Avaliação curricular.

12.1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19º conjugado com o n.º 1 do 
artigo 36º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a prova escrita 
de conhecimentos gerais terá carácter eliminatório e versará sobre a 
seguinte legislação (com consulta):

Organização e Gestão das Autarquias:
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro.

Regime jurídico de pessoal:
Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto -Lei n.º 70 -A/2000, de 5 de Maio;
Decreto -Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;
Decreto -Lei n.º 169/2006, de 17 de Agosto;
Decreto -Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho;
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto (Capítulo do Contrato Individual 

de Trabalho);
Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho;
Lei n.º 9/2006, de 20 de Março.

12.2 — Programa da prova oral de conhecimentos específicos:
COSTA, Elias da — Castelo Branco no Trabalho, Edição do Autor, 

Lisboa, 1929;
Pelourinhos e Forcas do Distrito de Castelo Branco, Livraria Ferin 

(Depositários), Lisboa, 1935;
DIAS, José Lopes & Morais, Francisco — Estudantes da Universidade 

de Coimbra Naturais de Castelo Branco, Tipografia Minerva, Vila Nova 
de Famalicão, 1955;

GARCIA, Luís Pinto — D. João de Mendonça, O Estudioso e o Colec-
cionador, Ministério da Cultura e Museu F. Tavares Proença, Castelo 
Branco, 1978;

GOMES, Rita Costa — Castelos da Raia, vol. I: Beira, Lisboa, IPPAR, 
1996;

CANOSO, António — História do Abastecimento de Água ao Concelho 
de Castelo Branco, SMAS, Castelo Branco, 1997;

CARDOSO, José Ribeiro — Castelo Branco e o seu Alfoz (Achegas por 
uma Monografia Regional), Ed. do Autor, Castelo Branco, 1953;

CASTELO BRANCO, Manuel da Silva — A Beira Baixa na Expansão 
Ultramarina, Edição da Câmara Municipal de Belmonte, 2000;

LEITE, Ana Cristina — Castelo Branco, Colecção Cidades e Vilas de 
Portugal, Ed. Presença, Lisboa, 1991;

MARTINS, Anacleto, P. — Breve História da Freguesia e Igreja de S. 
Miguel Arcanjo e da Diocese de Castelo Branco, Fraternidade Missio-
nária de Cristo Jovem, Braga, s/d; — Capítulos Inéditos da História 
de Castelo Branco, Fraternidade Missionária de Cristo Jovem, Braga, 
s/d; — Esboço Histórico da Cidade de Castelo Branco, Edição da Câ-
mara Municipal, 1979;

MATOS, José Vasco Mendes — Esquema para uma Biografia da Ci-
dade de Castelo Branco, Ed. do Autor, Castelo Branco, 1972;

RIBEIRO, João & AZEVEDO, Leonel — Os Jardins do Paço Episcopal 
de Castelo Branco, Edição da Câmara Municipal de Castelo Branco, 
2001;

ROXO, António Augusto — Monographia de Castello Branco, Typo-
graphia progresso, Elvas, 1890;

SANTOS, Manuel Tavares dos — Castelo Branco na História e na Arte, 
Edição do Autor, Porto, 1958;

SILBERT, Albert — Do Portugal de Antigo Regime ao Portugal Oito-
centista, Lisboa, 1972; — Le Portugal Mediterranéen à la fin de l’Áncien 
Regime, 3 volumes, INIC, Lisboa, 1978;

SILVA, Joaquim Augusto Porfírio da — Memorial Chronologico e 
Descriptivo da Cidade de Castello Branco, Typographia Universal, 
Lisboa, 1853;

SILVA, Hermano Castro e — A Misericórdia de Castelo Branco, Ty-
pographia Progresso, Elvas, 1891;

MARTINS, M. — Castelo Branco, um século na vida da cidade, 
1830 — 1930, Ed. da Câmara Municipal de Castelo Branco, 2004;

CAPELO, J. — Portugal Templário, Relação e Sucessão dos seus Mes-
tres (1124 -1314), Árion, Lisboa, 2003;

POUSINHO, N. — Castelo Branco: Governo, Poder e Elites, 
1792 — 1878, Ed. Colibri, 2004;

SILVEIRA, A. & Azevedo, L. & Quintela, P. — O Programa Polis em 
Castelo Branco, Álbum Histórico, Sociedade Polis Castelo Branco, 
2003;

CARDOSO, J.R.(Ed.) — Subsídios para a História Regional da Beira 
Baixa, 2 Volumes, Ed. Junta de Província Castelo Branco, 1950;

HERCULANO, A. — História de Portugal, 4 vols., Bertrand Ed., Lisboa, 
1980 -83;

VILLAMARIZ, N. — “A Influência do Oriente através da Arquitectura 
Militar Templária: o Paralelo entre Chantel Blanc e Castelo Branco” in 
Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500 -1500): 
Artes do Simpósio Internacional sobre Castelos, Coord. de Cristina 
Fernandes, Lisboa, 2000;

Estudos de Castelo Branco (Revista), 1.ª série, nºs. 1 — 50, 
1961 -1974;

Comemorações do Bicentenário, Castelo Branco, s/d (1971).
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12.3 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar numa relação 
interpessoal e de forma objectiva e sistemática as aptidões profissionais 
e pessoais dos candidatos, ponderados os seguintes factores: Relacio-
namento interpessoal em que se avaliará o poder de comunicação e de 
reacção às situações colocadas; cultura geral, pela abordagem de temas da 
actualidade, capacidades intelectuais, em que se analisará e ponderará a 
sequência lógica do raciocínio e a fluência e riqueza de expressão verbal 
dos candidatos; motivação profissional, em que se correlacionarão as 
motivações dos candidatos face ao conteúdo e exigências da carreira e 
categoria em que se inserirão.

12.4 — A avaliação curricular será efectuada mediante a valoração 
das habilitações literárias e da formação profissional, com a aplicação 
da seguinte fórmula:

AC = HL + FP
             2  

em que:
AC = Avaliação curricular;
HL = Habilitações literárias;
FP = Formação profissional.

O ordenamento final dos candidatos pela aplicação dos referidos 
métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e efectuado de 
acordo com a seguinte fórmula:

CF = PECG + POCE + EPS + AC
        4

em que:
CF = Classificação final;
PTECG = Prova escrita de conhecimentos gerais;
POCE = Prova oral de conhecimentos específicos;
EPS = Entrevista profissional de selecção;
AC = Avaliação curricular.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação das provas, bem como 
o sistema de classificação final constam das actas de reuniões do júri 
do concurso sendo as mesmas facultadas aos interessados sempre que 
solicitadas.

14 — A publicitação das listas será feita de harmonia com os arti-
gos 33º, 34º e 40º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 — Composição do júri — o júri do presente concurso, que é si-
multaneamente o júri do estágio, terá a seguinte composição:

Presidente — Dr. Francisco José Alveirinho Correia, Director do 
Departamento de Administração Geral.

Vogais efectivos — Dâmaso Marques Rito, Chefe da Divisão Fi-
nanceira e do Património que substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos e Dr.ª Isabel Ribeiro Leitão Ramalho Ribeiro, Técnica 
Superior Assessor Principal de Serviço Social.

Vogais suplentes — Eng.º Luís Alfredo Cardoso Resende, Director 
do Departamento de Planeamento Urbanístico e Obras Particulares e 
Dr. Luís António Dinis da Rosa, Técnico Superior Assessor Principal, 
Jurista.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

3 de Dezembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Joaquim Mor-
rão.

2611071286 

 Aviso (extracto) n.º 25453/2007

Concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário
com vista ao provimento

 de um lugar de técnico superior de 2.ª classe
1 — Para os devidos efeitos torna -se público que por meu despacho de 

20 de Novembro de 2007, encontra -se aberto pelo prazo de 10 dias úteis 
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
2.ª série, concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário 
com vista ao provimento de um lugar de Técnico Superior de 2.ª classe 
para exercer funções no Gabinete de Apoio Pessoal.

1.1 — Para efeitos de recrutamento, foi consultada a bolsa de emprego 
(BEP), tendo -se verificado não existir pessoal em situação de mobilidade 

especial nos termos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 41º da 
Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, pelo que foi pela Direcção -Geral da 
Administração e do Emprego Público emitida declaração de inexistência 
de pessoal com o perfil pretendido.

2 — A remuneração corresponderá no ano de estágio ao escalão 1, 
índice 321, cujo valor é actualmente € 1.048,87. Após o provimento, 
corresponderá ao escalão 1, índice 400, das respectivas categorias, 
conforme anexo II do Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 30 de Dezembro, e 
bem assim as demais condições genericamente vigentes para os actuais 
funcionários desta Autarquia.

3 — O presente concurso rege -se pelos Decretos -Lei n.os 204/98, de 
11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404 -A/98, de 18 de Dezembro, 
412 -A/98, de 30 de Dezembro, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de 7 de 
Dezembro e 409/91, de 17 de Outubro.

4 — O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso e caduca 
com o seu preenchimento.

5 — Local de trabalho — Área do Município de Castelo Branco.
6 — Conteúdo funcional — Funções de investigação, estudo, con-

cepção e adaptação de métodos e processos científico -técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e responsa-
bilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo uma 
especialização e formação básica de nível de licenciatura em Ciências 
da Comunicação.

7 — Estágio — a frequência de estágio é efectuada de acordo com 
o disposto no artigo 5º do Decreto -Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, tem 
carácter probatório e a duração de um ano.

7.1 — A avaliação final do estágio será feita com base:
a) Relatório de estágio a apresentar pelo estagiário no prazo de 30 dias, 

após o seu termo;
b) Classificação de serviço obtida durante aquele período;
c) Avaliação de cursos de formação que eventualmente venham a 

ter lugar.

7.2 — A classificação final do estágio traduzir -se -á na escala de 
0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das classificações 
obtidas em cada uma das operações referidas no número anterior.

7.3 — O candidato admitido a estágio será provido a título defini-
tivo em lugar da categoria de técnico superior de 2.ª classe, desde que 
obtenha classificação final de estágio não inferior a Bom (14 valores), 
passando a ter direito à remuneração estabelecida para o escalão 1 da 
referida categoria.

8 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
8.1 — Requisitos gerais de admissão — a este concurso poderão 

candidatar -se todos os indivíduos vinculados ou não à função pública 
que satisfaçam, cumulativamente os requisitos constantes no artigo 29º 
do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei 
especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exi-

gidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico quando 

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções ou interdito para o exer-

cício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

Não é exigido a apresentação dos documentos mencionados nas 
alíneas a), b), d), e) e f), desde que os candidatos declarem, sob com-
promisso de honra, no próprio requerimento a sua titularidade.

8.2 — Requisitos especiais de admissão — de entre indivíduos ha-
bilitados com licenciatura em Ciências da Comunicação, nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do artigo 4º do Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 18 
de Dezembro, aplicável por remissão do Decreto -Lei n.º 412 -A/98, de 
30 Dezembro.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, 
conjuntamente com os documentos que as devem instruir e entregues 
pessoalmente nesta Autarquia ou remetidas pelo correio, registadas e 
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para 
apresentação das candidaturas, para a Câmara Municipal de Castelo 
Branco, Praça do Município, 6000–458 Castelo Branco. Consideram -se 
entregues dentro do prazo legal os requerimentos expedidos até ao termo 
do prazo fixado para a sua apresentação.

9.2 — Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nascimento, 

filiação, naturalidade, número, arquivo de identificação e data de emis-




