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A candidatas nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias 
a contar da data da publicação do presente aviso.

29 de Fevereiro de 2008. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, o Director Municipal de Recursos Humanos e Mo-
dernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

2611097803 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 8463/2008
Em cumprimento do disposto do artigo 275º do Decreto -Lei n.º 59/99 

de 2 de Março, torna -se público a lista relativa às adjudicações efec-
tuadas no ano de 2007. 

Entidade adjudicatária Forma de atribuição Valor s/IVA Data da adjudicação Objecto da adjudicação

ALVENOBRA — Sociedade de Cons-
truções, L.da

Concurso limitado  . . . 121.854,31 2007 -01 -11 Beneficiação do Estaleiro Municipal — Subs-
tituição da Cobertura e Adaptação das Ins-
talações Existentes para Serviços Sociais”.

Sociedade de Empreitadas Centrejo, L.da Ajuste Directo  . . . . . . 23.469,27 2007 -01 -23 “Complexo Desportivo de Sousel — Benefi-
ciação da Cuba da Piscina”.

Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, L.da 
/MARSILOP — Sociedade de Emprei-
tadas, S. A., em Consórcio.

Concurso Público . . . . 976.311,54 2007 -05 -24 Saneamento Básico do Concelho de Sou-
sel — Projecto de Execução Drenagem e 
Intercepção.

CONSTRADAS — Estradas e Constru-
ção Civil, S. A.

Concurso Público . . . . 409.338,68 2007 -12 -20 “Ampliação da Zona Industrial de Sousel — 
2ª Fase”.

 28 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando Varela. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO

Aviso n.º 8464/2008

Concurso interno de acesso geral

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, autorizado por meu 
despacho de 25 de Fevereiro de 2008, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da presente publicação no Diário da 
República, concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar 
de operário principal da carreira de canalizador, no quadro privativo 
deste Município

2 — O concurso é válido para a vaga indicada, esgotando -se com o 
seu preenchimento.

3 — Poderão concorrer os operários canalizadores, com pelo menos 
seis anos na categoria, classificados de Bom.

4 — A legislação aplicável mais relevante é constituída pelos D.L. 
204/98, de 11 de Julho; 412 -A/98, de 30 de Dezembro; 247/87, de 17 
de Junho.

5 — O local de trabalho será na área do município de Tabuaço.
6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, Rua 
Dr. António José d’ Almeida, 5120 -413 Tabuaço, podendo ser entregue 
pessoalmente na secção de pessoal deste município, dentro das horas 
normais de expediente, ou remetido pelo correio, com aviso de recep-
ção, expedido até ao termo do prazo fixado, do qual devem constar os 
seguintes elementos:

a) Identificação, endereço e contacto telefónico;
b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Concurso a que se candidata, com a indicação da referência ao 

presente aviso, identificando o número e data do D.R. onde foi publi-
cado.

6.1 — Os candidatos deverão declarar no seu requerimento, sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente 
aos requisitos especiais exigíveis para admissão ao concurso.

6.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados, 
sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Bilhete de identidade e número de contribuinte;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração, passada e autenticada pela entidade a que se encon-

tra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a antiguidade na 
categoria, na carreira e na função pública e a classificação dos últimos 
três anos.

6.3 — Os funcionários pertencentes ao Município de Tabuaço, estão 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 6.2.

7 — Os métodos de selecção a utilizar na avaliação são os se-
guintes:

a) Prova prática de conhecimentos específicos
b) Entrevista profissional de selecção.

7.1 — A prova prática sobre conhecimentos graduada de 0 a 20 va-
lores, constará da instalação de um contador de água, em local, área e 
tempo a indicar.

7.2 — A entrevista profissional de selecção, graduada de 0 a 20 va-
lores, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e 
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo 
apreciados e ponderados os seguintes factores:

Capacidade expressão e fluência verbal;
Sentido de actualização e valorização profissional;
Sentido crítico e capacidade de relacionamento.

8 — Os critérios de apreciação e ponderação, bem como a fórmula 
da classificação final constarão em acta do júri do concurso e serão 
facultados aos concorrentes sempre que solicitados.

9 — As listas de candidatos e de classificação serão publicitadas nos 
prazos e nos termos definidos nos artigos 33º e 40º do DL. 204/98 de 
11 de Julho.

10 — O júri de selecção terá a seguinte composição:

Presidente — Elisa da Conceição Araújo Gomes Maia, vereadora a 
tempo inteiro;

Vogais efectivos — Alcino Henrique Cardoso Loureiro e Fausto Ulis-
ses Pereira Sentieiro Magalhães, chefes de divisão.

Vogais suplentes — Carlos André Teles Paulo de Carvalho, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Tabuaço e Ernesto Andrade Fon-
seca, chefe de divisão.

O Presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 
primeiro vogal efectivo.

25 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Câmara, José Carlos 
Pinto dos Santos.

2611097706 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso (extracto) n.º 8465/2008

Torna-se público que, por despacho do signatário de 26 de Fevereiro 
de 2008, foi admitida a estágio, para provimento de um lugar de Enge-
nheiro Florestal de 2ª Classe, a candidata classificada em 1º lugar no 
concurso efectuado, Filipa Teresa da Silva Araújo.

7 de Março de 2008. — O Vereador, por delegação de competências 
do Presidente da Câmara, Sérgio Paulo Matias Galvão.

2611098055 




