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monstração de conhecimentos especializados e experiência, bem como 
à demonstração de capacidade de análise de informação e de sentido 
crítico, de comunicação e de relacionamento interpessoal.

14 — Os métodos de seleção, de caráter eliminatório, são aplica-
dos de forma faseada, nos termos e na forma prevista no artigo 8.º da 
Portaria.

15 — Classificação final obtida (CF) após os métodos de aplicação 
de seleção:

15.1 — Classificação final obtida (CF) será expressada de 0 a 20 va-
lores, para os candidatos que realizem os métodos de avaliação, Prova 
de Conhecimentos e Avaliação Psicológica, e será calculada através da 
seguinte fórmula:

CF = (PC x 0,40) + (AP x 0,30) + (EPS x 0,30)

15.2 — A classificação final (CF) será expressa de 0 a 20 valores, 
para os candidatos que realizem os métodos de seleção, Avaliação Cur-
ricular e Entrevista de Avaliação de Competências, e será calculada da 
seguinte fórmula:

CF = (AC x 0,40) + (EAC x 0,30) + (EPS x 0,30)

15.3 — A valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de 0 
a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classifica-
ções quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando -se 
excluído o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 va-
lores num dos métodos ou fases que o comportem ou na classificação 
final, conforme o n.º 13 do artigo 18.º da Portaria.

16 — São excluídos do procedimento os candidatos que não realizem 
o método para o qual forem notificados.

17 — Notificação e exclusão dos candidatos:
17.1 — Os candidatos admitidos serão notificados para a realiza-

ção dos métodos de seleção por uma das formas previstas do n.º 3 da 
Portaria.

17.2 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da 
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas do n.º 3 do mesmo artigo, para a realização da audiência 
de interessados nos termos do Código de Procedimento Adminis-
trativo.

18 — Formalização do exercício do direito de participação dos inte-
ressados: através de preenchimento de formulário próprio, de acordo com 
o modelo aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 8 de fevereiro, 
disponibilizado em suporte papel na sede da Freguesia e em formato 
digital na página eletrónica (http://www.jf -areeiro.pt).

19 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação 
dos métodos de seleção, a grelha classificativa e o sistema de valo-
ração final, são facultados aos candidatos sempre que solicitados, 
por escrito.

20 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afixada 
em local visível e público das instalações da Freguesia, na respetiva 
página eletrónica (http://www.jf -areeiro.pt), sendo ainda publicado um 
aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua 
publicitação.

21 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o presente aviso 
será publicado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil subsequente à publicação no 
Diário da República, por extrato, no prazo máximo de três dias úteis, 
contados a partir da data da publicação no Diário da República, em 
jornal de expansão nacional e na respetiva página eletrónica (http://www.
jf -areeiro.pt).

7 de março de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro, 
Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.

310322245 

 Despacho (extrato) n.º 2275/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-
-se público que, nos termos do n.º 1 e n.º 5 do artigo 99.º  -A aditado 
à LTFP na sua atual redação, inserida no artigo 270.º da LOE para 
2017, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade inter-
carreiras por despacho do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, 
de 01 de março de 2017, reportando todos os seus efeitos à data de 
1 de março de 2017:

Elisabete Maria dos Santos de Almeida Pereira, que consolida a 
mobilidade na categoria de Assistente Técnico, da carreira geral de 
Assistente Técnico, integrando a remuneração base correspondente à 
1.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 5 da 
tabela remuneratória única, no valor de 683,13 euros.

7 de março de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro, 
Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.

310322318 

 FREGUESIA DE BENFICA DO RIBATEJO

Aviso n.º 2713/2017

Contrato de trabalho em funções públicas
 por tempo indeterminado

Para os devidos efeitos e ao abrigo do alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna  -se público que foi deliberado 
pelo executivo da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, na reu-
nião de 11 de janeiro de 2017, utilizar a reserva de recrutamento para 
a contratação de uma candidata colocada sequencialmente na lista de 
classificação final referente ao procedimento concursal aberto pelo Aviso 
n.º 3790/2015, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 69, 
de 09 de abril, para a carreira e categoria de Assistente Operacional, 
Referência A, e após negociação do posicionamento remuneratório, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, com Ana Maria Franco Caixa, com data de início a 13 de 
fevereiro de 2017 e com a remuneração correspondente à 1.ª posição 
remuneratória e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única 
(retribuição mínima mensal). Para os efeitos previstos nos artigos 45.º 
e 46.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período 
experimental terá a seguinte composição:

Presidente: Maria João Leitão Martins, Tesoureira do Município de 
Almeirim;

1.º Vogal Efetivo: Maria Emília Pereira Silva, Assistente Técnica do 
Município de Almeirim, que substituirá o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos;

2.º Vogal Efetivo: José dos Santos David; Assistente Técnico do 
Município de Almeirim;

1.º Vogal Suplente: Carla Marina Pacheco Peleira, Assistente Opera-
cional do Município de Almeirim;

2.º Vogal Suplente: Hélia dos Santos David, Assistente Técnica do 
Município de Almeirim.

O período experimental inicia -se a 13 de fevereiro de 2017, terá a 
duração de 90 dias e será avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:

 CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF)
sendo que:

CF — Classificação final;
ER — Elementos recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de formação frequentadas.

A avaliação final de período experimental traduz -se numa escala de 
0 a 20 valores.

24 de fevereiro de 2017. — A Presidente da Freguesia de Benfica do 
Ribatejo, Cândida Isabel da Conceição Lopes.

310295962 

 FREGUESIA DE ERVIDEL

Aviso n.º 2714/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.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 a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo determinado para 
um posto de trabalho de Assistente Operacional (Coveiro) do mapa de 
pessoal desta Junta de Freguesia, aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 4, de 30 de 7 de janeiro de 2016, e homo-
logada por despacho do Sr. Presidente da Junta, datado de 27/04/2016 
se encontra afixada no Edifício da Junta de Freguesia de Ervidel e 
disponível em www.jf -ervidel.pt.

24 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, 
Ildefonso Godinho.

310295613 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SINTRA (SANTA MARIA E SÃO 
MIGUEL, SÃO MARTINHO E SÃO PEDRO DE PENAFERRIM)

Aviso n.º 2715/2017
Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, Lei 35/2014, de 20 de junho, doravante designada de 


