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FP = Formação Profissional — Neste parâmetro serão considerados 
apenas os cursos de formação na área da atividade específica para 
que são abertos os presentes procedimentos concursais devidamente 
comprovados.

EP = Experiência Profissional — Este parâmetro refere -se ao desem-
penho efetivo de conteúdo funcional idêntico àqueles que é referido no 
ponto 6.2 deste aviso.

AD = Avaliação de Desempenho — Este parâmetro refere -se ao úl-
timo período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou 
executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de 
trabalho a ocupar. Caso o último ano avaliado não o tenha sido ao abrigo 
do SIADAP, para a conversão da nota da AD multiplicar -se -á a mesma 
pelo valor necessário a que esta entre numa escala de 0 a 20 valores.

12.13 — A Entrevista de Avaliação de Competências visa obter, atra-
vés de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais diretamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função. Esta entrevista deverá permitir 
uma análise estruturada da experiência, qualificações e motivações pro-
fissionais, através de descrições comportamentais ocorridas em situações 
reais e evidenciadas pelo candidato. A avaliação quantitativa encontrada 
na análise anterior, corresponderá uma avaliação qualitativa encontrada 
de acordo com os seguintes intervalos:

De 4 a 6 valores = Insuficiente;> 6 e <10 valores = Reduzido; ≥10 e 
<14 = Suficiente; ≥14 e <18 = Bom; ≥18 e ≤20 Elevado.

13 — Para efeitos do n.º 1, do artigo 46.º, da LTFP, os Júris referidos 
no ponto 6.3 deste aviso, serão os mesmos para efeitos de acompanha-
mento e avaliação final dos períodos experimentais dos contratos de 
trabalho que vierem a resultar dos presentes procedimentos concursais.

14 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos mé-
todos de seleção equivale à desistência do procedimento concursal.

15 — O Recrutamento será efetuado conforme o disposto na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 37.º,da LTFP.

16 — Os candidatos têm acesso às atas do júri, de acordo com a 
alínea t), do n.º 3, do artigo 19.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, desde que o solicitem por escrito.

17 — Notificação dos candidatos admitidos e excluídos: i) Os can-
didatos admitidos serão convocados, por uma das formas previstas nas 
alíneas a) a d), do n.º 3, do artigo 30.º, da citada Portaria, para a reali-
zação dos métodos de seleção, com indicação do local, data e horário 
em que os mesmos devam ter lugar, nos termos previstos no n.º 1, do ar-
tigo 32.º; ii) de acordo com o preceituado no n.º 1, do artigo 30.º, da Por-
taria 83 -A/2009, os candidatos excluídos serão notificados por uma das 
formas previstas nas alíneas a) a d), do n.º 3, do mesmo artigo 30.º, para a 
realização da audiência de interessados, nos termos do Código do Proce-
dimento Administrativo, cuja pronúncia deverá ocorrer nos termos cons-
tantes no artigo 31.º, da mesma Portaria, em formulário tipo de uso obri-
gatório a disponibilizar em: http://cm -portosanto.pt/recursos -humanos/.

18 — Em conformidade com o artigo 33.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
a publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é 
efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente a afixar na entrada 
principal do Edifício dos Paços deste Concelho e disponibilizada em: 
http://cm -portosanto.pt/recursos -humanos/, sendo que, os candidatos 
aprovados em cada método são convocados para a realização do mé-
todo seguinte pela forma prevista no n.º 3, do artigo 30.º, da mesma 
Portaria.

19 — Atento o artigo 36.º, da Portaria 83 -A/2009: i) à lista unitária 
de ordenação dos candidatos aprovados é aplicável com as necessárias 
adaptações o disposto nos n.os 1 e 3, do artigo 30.º e n.os 1 a 5, do ar-
tigo 31.º, da mesma Portaria, para efeitos da audiência dos candidatos, 
incluindo os que tenham sido excluídos, no decurso da aplicação dos 
métodos de seleção são notificados do ato de homologação da lista de 
ordenação final, a efetuar, também, pela forma prevista no n.º 3, do 
referido artigo 30; iii) a lista unitária de ordenação final, após homolo-
gação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada no local 
referido no ponto anterior e disponibilizada em: http://cm -portosanto.
pt/recursos -humanos/.

20 — Prazos de validade — Os procedimentos concursais são válidos 
para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para efeitos do 
previsto no n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua atual redação.

21 — Quota de emprego para pessoas com deficiência para todas as 
ref.as: Em cumprimento do disposto no n.º 3, do artigo 3.º, do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato aprovado nos métodos de 
seleção, que seja portador de deficiência devidamente comprovada, com 
incapacidade igual ou superior a 60 %, tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

22 — Para efeitos de admissão aos procedimentos concursais, e nos 
termos do artigo 6.º, do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os 
candidatos com deficiência devem declarar no formulário tipo de can-

didatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e 
tipo de deficiência, e indicar se necessitam de meios/condições especiais 
para a realização dos métodos de seleção.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
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 providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

24 — Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os presentes procedimentos serão pu-
blicitados 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 do Município do Porto Santo (http://cm -portosanto.pt/recursos-
-humanos/), por extrato e, no prazo máximo de 3 dias úteis, contados 
da mesma data, num jornal de expansão nacional.

25 — Determinação do posicionamento remuneratório: será efetuado 
de acordo com as regras constantes do artigo 38.º, da LTFP, conjugado 
com o artigo 42.º, da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, cujos efeitos 
foram prorrogados ao abrigo do artigo 19.º, da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro, tendo lugar imediatamente após o termo dos procedimentos 
concursais, ou seja:

Ref.ª A — Segunda posição da tabela remuneratória única, correspon-
dente ao nível 15, da carreira geral de Técnico Superior, em conformidade 
com o Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho e com a Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, atualmente fixada em 1.201,48€ 
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos); e,

Ref.as B e C — Primeira posição da tabela remuneratória única, cor-
respondente ao nível 5, da carreira geral de Assistente Técnico, em 
conformidade com o Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho 
e com a Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, atualmente fixada 
em 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos).

26 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam -se 
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.

9 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Filipe Emanuel 
Menezes de Oliveira, Dr.
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 MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE

Declaração de Retificação n.º 207/2017
Por ter sido aprovado com inexatidão o n.º 2 do artigo 9.º do «Re-

gulamento do Serviço de Teleassistência Domiciliária no Concelho», 
já publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 1, a 2 de janeiro 
de 2017, retifica -se o texto do referido artigo. Assim, onde se lê:

«2 — O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é 
o resultado da seguinte fórmula:

R = (RA + H + S + P + D)/12N»

deve ler -se:
«2 — O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é 

o resultado da seguinte fórmula

R = (RA – (H+ S + P + D)/12»
 N

Nesta sequência, a seguir se republica o Artigo 9.º do Regulamento 
do Serviço de Teleassistência Domiciliária no Concelho, com o seguinte 
texto:

«Artigo 9.º
Rendimento

1 — Considera -se rendimento familiar anual ilíquido o somatório 
dos rendimentos do conjunto de pessoas que constituem o agregado 
familiar declarados à administração fiscal, no ano anterior à candi-
datura.

2 — O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é o 
resultado da seguinte fórmula

R = (RA – (H+ S + P + D)/12
 N

em que:
R = Rendimento per capita;
RA = Rendimento anual ilíquido;
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H = Encargos anuais de renda ou empréstimo com habitação;
S = Encargos anuais com saúde;
P = Encargos com despesas correntes (nomeadamente com água, 

luz e gás até ao valor mensal máximo de 40 € por elemento do agre-
gado familiar);

D = Outras despesas consideradas pertinentes para a avaliação 
da candidatura (despesas com pagamento de Instituições Particula-
res de Solidariedade Social (I.P.S.S.) e/ou outras despesas de apoio 
pessoal);

N = Número de elementos do agregado familiar.»

Para constar se publica a presente retificação, a qual foi objeto de 
conhecimento e aprovação na reunião de Câmara de 29 de dezembro 
de 2016 e da Assembleia Municipal na sua sessão de 23 de fevereiro 
de 2017.

3 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Alexandre Branco 
Gaudêncio.
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 MUNICÍPIO DE SEIA

Aviso n.º 3666/2017
Carlos Filipe Camelo Miranda de Figueiredo, Presidente da Câ-

mara Municipal de Seia, torna público, para efeitos do disposto na 
alínea f) do n.º 4 do artigo 191.º do Regime Jurídico dos Instrumen-
tos de Gestão Territorial, publicado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 
14 de maio, que sob proposta da Câmara Municipal de Seia (Proposta 
n.º 15/2017 — Aprovação da proposta final de Revisão do Plano de 
Pormenor do Espaço Industrial de Vila Chã — Abrunheira), aprovada 
por maioria, na sua reunião ordinária, realizada em 23 de fevereiro de 
2017, a Assembleia Municipal de Seia, na sua sessão realizada em 24 
de fevereiro de 2017, deliberou, por maioria, aprovar a «revisão do 
Plano de Pormenor do Espaço Industrial de Vila Chã — Abrunheira», 
que se publica em anexo.

14 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Filipe 
Camelo Miranda de Figueiredo.

Deliberação
Nuno André Neves de Figueiredo, Presidente da Assembleia Muni-

cipal de Seia:
Certifica para os devidos e legais efeitos que, a Assembleia Municipal 

de Seia, em sua Sessão Ordinária realizada aos vinte e quatro dias do mês 
de fevereiro de dois mil e dezassete, aprovou por maioria, com trinta e 
um votos a favor e uma abstenção, a Proposta n.º 15/2017 — Aprovação 
da proposta final de Revisão do Plano de Pormenor do Espaço Industrial 
de Vila Chã — Abrunheira.

E, por ser verdade, se passa a presente Certidão, aos seis dias do mês 
de março de dois mil e dezassete, a qual vai ser assinada e autenticada 
com o selo branco em uso nesta Assembleia Municipal.

O Presidente da Assembleia Municipal, Nuno André Neves de Fi-
gueiredo.

Revisão do Plano de Pormenor do Espaço Industrial
da Vila Chã (Abrunheira)

Regulamento

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objetivo e âmbito territorial

A Revisão Plano de Pormenor do Espaço Industrial da Vila Chã 
(Abrunheira), adiante designado Plano de Pormenor do Espaço Em-
presarial da Abrunheira (Vila Chã) — PPEEA, assume por objetivo o 
estabelecimento das regras e das orientações a que obedece a ocupação, 
uso e transformação do solo, na sua área de intervenção, delimitada na 
Planta de Implantação do Plano.

Artigo 2.º
Objetivos específicos

A execução do PPEEA visa desenvolver e concretizar uma área vo-
cacionada para a localização de atividades económicas, atingindo os 
objetivos que seguidamente se identificam:

a) Melhorar a qualidade urbanística e paisagística da área associada 
ao atual espaço empresarial;

b) Reforçar o enquadramento e integração do espaço empresarial com 
a realidade territorial envolvente que a enquadra;

c) Definir o enquadramento para o desenvolvimento e transformação 
da atividade das empresas instaladas e a instalar;

d) Contribuir para uma melhoria a imagem da área do plano intervindo 
ao nível do espaço público e da sua valorização paisagística;

e) Agregação de áreas contíguas ao espaço empresarial atualmente 
existente, por forma a assegurar o reforço do seu enquadramento com a 
envolvente, quer em termos paisagísticos, quer em termos urbanísticos;

f) Adaptação e flexibilização da oferta, em termos de dimensões 
e tipologias das parcelas, à atual realidade da procura empresarial, 
quer ao nível da criação de espaços de localização de grande dimensão 
(áreas superiores a 1 ha), como de espaços de pequena dimensão (áreas 
inferiores a 1000 m2);

g) Ampliação do atual perímetro do espaço empresarial para Norte, 
no sentido de possibilitar um aumento efetivo da oferta de áreas com 
apetência para a instalação de atividades empresariais;

h) Definir as condições para que a esta área se possa futuramente 
consolidar como uma zona de atividade empresarial e de serviços com-
petitiva e geradora de emprego e, simultaneamente, capaz de oferecer 
uma elevada qualidade urbana às empresas e aos seus utentes.

Artigo 3.º
Natureza jurídica e vinculativa

O PPEEA reveste a natureza de Regulamento administrativo, sendo 
as respetivas disposições de cumprimento obrigatório, quer para as 
intervenções de iniciativa pública, quer para as intervenções de inicia-
tiva privada.

Artigo 4.º
Relação com outros instrumentos de gestão territorial

1 — A área de intervenção do PPEEA integra -se área delimitada como 
unidade operativa de planeamento e gestão (UOPG 2), de acordo com 
o estabelecido pelo Plano Diretor Municipal de Seia.

2 — As regras do presente plano prevalecem sobre o disposto no Plano 
Diretor Municipal de Seia na respetiva área de intervenção definida na 
sua Planta de Implantação.

Artigo 5.º
Conteúdo documental

1 — O Plano é constituído por:
a) Regulamento;
b) Planta de Implantação;
c) Planta de Condicionantes.

2 — O Plano é acompanhado por:
a) Relatório do plano, contendo a caracterização e diagnóstico e a 

fundamentação das soluções adotadas e o programa de execução das 
ações previstas pelo plano e respetivo plano de financiamento e funda-
mentação da sustentabilidade financeira;

b) Relatório Ambiental;
c) Ficha de dados estatísticos;
d) Planta de Localização;
e) Planta da Situação Existente;
f) Planta do Cadastro/Unidade de Execução;
g) Planta de Reparcelamento e Cedências;
h) Planta de Licenças e Autorizações Urbanísticas e Pedidos de In-

formação Prévia em Vigor;
i) Planta de Indicação de Cortes e Perfis;
j) Cortes Esquemáticos;
k) Perfis Longitudinais das Vias — Via 1;
l) Perfis Transversais Tipo;
m) Planta de Traçado Esquemático de Infraestruturas — Rede Elétrica;
n) Planta de Traçado Esquemático de Infraestruturas — Águas Plu-

viais e Esgotos;
o) Planta de Traçado Esquemático de Infraestruturas — Abastecimento 

de Água, Gás e Telecomunicações;


