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simples das classificações dos parâmetros a avaliar. Os critérios da 
Entrevista Profissional de Seleção são os anteriormente descritos.

Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista previamente 
definido, designadamente:

I) Conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções a de-
sempenhar;

II) Capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade e segu-
rança demonstrada na procura de soluções problemáticas hipoteticamente 
colocadas;

III) Conhecimentos específicos;
IV) Motivação relacionada com o projeto de carreira profissional e 

expectativas em relação ao lugar que concorre.

A entrevista profissional de seleção é avaliada nos termos conjugados 
do n.º 6 e n.º 7 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; por votação nominal 
e por maioria, sendo o resultado final obtido através da média aritmética 
simples das classificações dos parâmetros a avaliar, traduzido na escala 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

Classificação Final:
A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento 

resultará da média aritmética ponderada das classificações quantitativas 
dos métodos de seleção, que será expressa na escala de 0 a 20 valores 
e será efetuada através das seguintes fórmulas: 

Tipologia de candidatos Fórmula a aplicar

Candidatos nas situações descritas em A) CF = (0,40*AC) +
+ (0,30*EAC) + (0,30*PC)

Candidatos nas situações descritas em B) CF = (0,40*PC) +
+ (0,30*AP) + (0,30*EPS)

 Sendo:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista Avaliação de Competências;
PC = Prova de Conhecimentos

Ou,
CF= Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
AP = Avaliação Psicológica
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,50 valores 
em qualquer dos métodos de seleção consideram  -se excluídos da va-
loração final.

Com os resultados da classificação final dos candidatos obtidos pela 
aplicação das fórmulas anteriores, será elaborada uma lista única com 
a ordenação final de todos os candidatos.

15 — É obrigatória a apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão do 
Cidadão em todos os momentos de aplicação dos métodos de seleção, 
sob pena de exclusão.

16 — Cada um dos métodos de seleção utilizados, bem como 
cada um das fases que comportem, será eliminatório pela ordem 
enunciada, sendo excluído o candidato que obtenha uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos resultados ou fases, não lhe sendo 
aplicados os métodos ou fases seguintes, sendo igualmente exclu-
ído o candidato que não comparecer a qualquer uns dos métodos 
de seleção.

17 — Critérios de ordenação preferencial: Subsistindo o empate em 
caso de igualdade de valoração na ordenação final após a aplicação dos 
critérios de ordenação preferencial previstos no artigo 35.º da Portaria 
e nos termos da alínea b) do n.º 2, aplicar -se -ão os seguintes critérios 
de preferência na ordenação:

a) Os candidatos com mais elevada classificação no 1.º método de 
seleção;

b) Os candidatos com mais elevada média final;

18 — Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de seleção, bem como sistema de classificação final, 
incluindo a respetiva fórmula classificativa, consta da ata de reunião 
do júri dos procedimentos concursais, sendo a mesma facultada aos 
candidatos sempre que solicitada.

19 — Os candidatos serão notificados por uma das formas prevista 
no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria.

20 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de listas ordenadas alfabeticamente, disponi-
bilizadas na página eletrónica do Município de Vila Nova de Cerveira: 
www.cm -vncerveira.pt.

21 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria o presente aviso 
será publicado 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 da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira (www.cm-
-vncerveira.pt) por extrato, num jornal de expansão nacional, no prazo 
máximo de três dias úteis contados da mesma data.

22 — As listas unitárias de ordenação final, após homologação, serão 
publicadas na 2.ª série do Diário da República, afixadas na Câmara 
Municipal de Vila Nova de Cerveira e disponibilizadas na sua página 
eletrónica.

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 oportunidade entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de descriminação.

14 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Fernando Brito Nogueira.

310351057 

 SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 
DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS

Aviso n.º 3669/2017
Torna -se público que, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei 

n.º 2/2004 de 15/1, devidamente atualizada e adaptada à Administração 
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29/08, o Conselho de Administração dos 
SIMAR — Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, em reunião de 2017.03.10, deliberou 
nomear em regime de substituição com efeitos a 2017.04.01, no cargo de 
Chefe de Divisão Municipal de Aprovisionamento, a Técnica Superior 
Maria João Onofre Pinto Marques.

14 de março de 2017. — A Diretora de Departamento Administrativo 
e Financeiro, Helena Campos.

310349876 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso n.º 3670/2017

Lista Unitária de Ordenação Final — Procedimento concursal 
comum de recrutamento para preenchimento de 2 postos de 
trabalho — carreira/categoria de assistente operacional, opera-
dor de máquinas e veículos especiais, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo.
Nos termos e para 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 pública a Lista Unitária de Or-
denação Final do procedimento concursal em epígrafe, conforme Aviso 
n.º 14714/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225 de 
23 de novembro de 2016, homologada pelo Conselho de Administração 
em 9 de fevereiro de 2017:

1 — Rui António Damásio Francisco — 14,70
2 — João Carlos da Silva Pimpão — 14,60
3 — Filipe Duarte — 14,25
4 — José Francisco dos Santos Miranda — 12,00
5 — Fábio Miguel Freitas António — 11,20
6 — José Manuel Henriques Dias Anjo — 11,20

A Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos aprovados 
encontra -se disponível para consulta no placard e página eletrónica 
destes Serviços Municipalizados.

7 de março de 2017. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Anabela Gaspar de Freitas.

310321776 


