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 Aviso n.º 28248/2008
Na sequência da deliberação tomada em Reunião Ordinária da Câ-

mara Municipal de Sintra, aos 24 de Setembro de 2008, divulga -se o 
início do processo de elaboração do Plano Pormenor da Praia Grande, 
nos termos do artigo 74 e 77 do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial, por um período de 24 meses.

Comunica -se igualmente que encontra -se aberto o período de partici-
pação dos interessados, por 30 dias contados a partir do dia seguinte à 
publicação do aviso no Diário da República, podendo os mesmos for-
mular sugestões e apresentar informações que possam ser consideradas 
no âmbito do procedimento de elaboração / alteração. As respectivas 
sugestões e informações devem ser remetidas para o Departamento de 
Urbanismo, Câmara Municipal de Sintra, Praça D. Afonso Henriques 
2710 -520 Portela de Sintra, dentro do prazo previsto.

Para constar se publica o presente aviso no Diário da República.
24 de Outubro de 2008. — O Director Municipal do Planeamento e 

Gestão Urbana, Luís Ferreira.
300897898 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 28249/2008
Em conformidade com o disposto na alínea a), do n.º 1 do artigo 34.º 

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que na 
sequência de concurso externo de ingresso para provimento de um lugar 
de Técnico Superior de Desporto de 2ª classe — estagiário, aberto por 
aviso publicado na 3.ª série do Diário da República n.º 158, de 18 de 
Agosto de 2005, alterada a composição do júri, por aviso publicado na 3.ª 
série do Diário da República de 28 de Dezembro de 2005, e 2ª alteração 
de Júri por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º. 15 de 
22 de Janeiro de 2007 e após estágio probatório de 1 ano, foi nomeado, 
por despacho de 03 de Novembro de 2008, o candidato Nuno Filipe 
Gonçalves Patrão, o qual obteve a classificação de 14,5 valores.

Mais se torna público que o candidato deverá aceitar a nomeação 
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do Aviso no Diário 
da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas).
12 de Novembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando 

Varela.
300976434 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Aviso n.º 28250/2008
Mário Caetano Teixeira Ferreira, Presidente da Câmara Municipal 

de Tarouca, faz público que:
Nos termos e em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27.02, por seu despacho datado de 
06/11/2008, foi celebrado na mesma data contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, com início de produção de efeitos em 07/11/2008, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 117.º do mesmo diploma, entre 
o Município de Tarouca e Manuelino Silva Oliveira, para a actividade 
de Auxiliar Técnico de Museografia, da carreira de pessoal auxiliar, do 
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Tarouca (escalão 1, índice 199, 
€663,88), na sequência de concurso externo de ingresso aberto por aviso 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 78, de 21/04/2008.

Duração do período experimental: 90 dias.
11 de Novembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Mário Caetano 

Teixeira Ferreira.
300966139 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso (extracto) n.º 28251/2008
Torna -se público que, na sequência do despacho de 30/10/2008 do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, se encontra aberto 
pelo prazo de 5 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso, 
procedimento concursal com vista à celebração de contrato individual 
de trabalho, nos termos e condições seguintes:

1 — Um lugar de Advogado Síndico para o Gabinete Jurídico da 
Câmara;

2 — O procedimento é válido por um ano contado da data da deci-
são final da Comissão de selecção, tendo preferência em igualdade de 
classificação os candidatos com deficiência, de acordo com a quota de 
emprego prevista no artigo 3.º do Decreto -Lei 29/2001, de 3/02.

3 — Funções: Exerce com autonomia e responsabilidade funções 
de estudo, concepção e adaptação de métodos e processos científico-
-técnicos, inerentes à respectiva licenciatura, inseridos, nomeadamente, 
nos seguintes domínios de actividade: representação e defesa da Câmara 
Municipal em todos os pleitos judiciais em que seja parte ou interes-
sada; emissão de pareceres sobre assuntos de interesse para a câmara 
ou sobre documentos a esta dirigidos; colaboração na codificação dos 
regulamentos e posturas municipais e na elaboração de petições dirigidas 
pela câmara aos poderes públicos; apoio nas reuniões públicas; estudo 
dos diplomas legais e sua repercussão na vida do município; promoção 
de compra e assinatura de livros e revistas que devam fazer parte da 
biblioteca do sector.

4 — Retribuição base mensal e condições de trabalho: 1.334,44 euros, 
a que corresponde o índice 400, escalão 1 da escala salarial da Função 
Pública. O trabalho será prestado na área do Concelho de Torres Ve-
dras, sendo as condições e regalias as genericamente vigentes para os 
funcionários da Administração Pública Local.

5 — Requisitos de admissão — Podem candidatar -se os indivíduos 
que até ao termo do prazo fixado para apresentação de candidaturas 
satisfaçam os seguintes requisitos:

5.1 — Requisitos gerais de admissão:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Ter as habilitações literárias ou profissionais legalmente exigidas 

para o desempenho do cargo (Licenciatura em Direito);
d) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

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

cício das funções e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

5.2 — Requisitos especiais de admissão: — Ter, pelo menos, 5 anos 
de inscrição como Advogado na Ordem dos Advogados.

5.3 — O não cumprimento dos requisitos de admissão supra referidos 
determina a imediata exclusão do presente procedimento, em momento 
anterior à aplicação dos métodos.

6 — Candidatura:
6.1 — Mediante requerimento simples ou em modelo fornecido pela 

Câmara Municipal, acompanhado dos documentos comprovativos da 
titularidade dos requisitos de admissão. A entrega destes comprovati-
vos pode ser substituída por declaração sob compromisso de honra, 
indicando a situação em que se encontra relativamente a cada um, com 
excepção dos seguintes: cópia do certificado de habilitações literárias e 
ou profissionais e comprovativo dos requisitos especiais.

6.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos: a) 
identificação completa (nome, filiação, número, data e serviço emissor 
do bilhete de identidade, residência, telefone e número de contribuinte); 
b) habilitações literárias e referencia ao tempo de inscrição como Ad-
vogado na Ordem dos Advogados; c) Identificação do procedimento a 
que se candidata (com indicação do concurso e data da publicação no 
Diário da República).

6.3 — O requerimento deve ser acompanhado de: currículo vitae ac-
tualizado, datado e assinado, fotocópias do bilhete de identidade, cartão 
de contribuinte e comprovativo do tipo de deficiência, se for o caso, bem 
como de comprovativos das declarações prestadas quanto à formação 
profissional frequentada, à experiência profissional detida e à posse de 
5 anos de inscrição como Advogado na Ordem dos Advogados.

6.4 — Serão excluídos do procedimento todos os candidatos que 
não comprovem o cumprimento dos requisitos referidos no ponto 5., 
que não entreguem a documentação exigida no ponto 6., bem como as 
candidaturas que sejam entregues fora do prazo indicado.

6.5 — As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente (entregues 
no Balcão das Relações Públicas), ou remetidas pelo correio para: Câ-
mara Municipal de Torres Vedras, Av. 5 de Outubro, 2560 -270 Torres 
Vedras.

7 — Os métodos de selecção a aplicar serão: a avaliação curricular 
(AC), com carácter eliminatório, e prova escrita de conhecimentos 
(PEC), sendo a classificação final dada pela média ponderada de am-
bos, numa escala de 0 a 20 valores de acordo com a seguinte fórmula: 
(4AC+6PEC)/10. A prova incidirá sobre matérias de Direito Adminis-
trativo e Fiscal e prática fiscal e notarial.

8 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de selec-
ção, bem como o sistema classificativo final, constam na acta n.º 1 da 
reunião de 30/10/2008 da Comissão de selecção designada para este 
procedimento, a qual será facultada aos interessados a seu pedido.




