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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO
DOS CAVALEIROS E FRIELAS
Aviso n.º 7714/2017
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
faz-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia da União das
freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, no dia 14 de junho
de 2017, se encontra aberto procedimento concursal, para o preenchimento
de 1 posto de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para a categoria de Técnico Superior,
grau de complexidade 3, do mapa de pessoal desta Junta de Freguesia:
1 — O presente procedimento rege-se pelo disposto nos seguintes diplomas: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril
e Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, nas suas redações atuais.
2 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e no artigo 54.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, declara-se que não estão constituídas quaisquer reservas de recrutamento no próprio organismo nem junto
da ECCRC. Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014
de 26 de fevereiro, e artigo 24.º da Lei n.º 80/2013 de 28 de novembro,
de acordo com o despacho do Secretário de Estado da Administração
Local em 2014/07/17, as autarquias não estão sujeitas à obrigação de
consulta prévia à Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores
(INA) prevista naquela Portaria.
3 — O presente procedimento rege-se pelo disposto na Portaria
83-A/2009, de 22 de Janeiro.
4 — Prazo de Apresentação de Candidaturas: 10 dias úteis contados
a partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário
da República.
5 — Caracterização do posto de trabalho, em conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado: Funções consultivas, de estudo,
planeamento, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza
técnica e/ou cientifica, que fundamentam e preparam a decisão.
Elaboração, autonomamente ou em grupo de pareceres e projetos,
com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades
de apoio geralou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos ou serviços. As funções exercidas com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento
superior qualificado, englobam nomeadamente: participar ativamente,
na programação e execução de atividades ligadas às atribuições e competências da Junta de Freguesia na área social, de acordo com o Plano
de Atividades; proceder à conceção, execução e avaliação de projetos de
intervenção social; proceder ao atendimento, acompanhamento e encaminhamento social de indivíduos ou famílias; acompanhar e coordenar a
comissão social de Freguesia e a participação na Rede Social; interação
com outros organismos e parceiros sociais. Representação do órgão ou
serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.
6 — Local de Trabalho: O local de trabalho situa-se na área da União
das freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, sem prejuízo
das deslocações inerentes à função.
7 — De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º, da LFTP, o posicionamento do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da
categoria é objeto de negociação com o empregador público, a qual terá
lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal, com os
limites e condicionalismos impostos pelo n.º 1, do artigo 42.º da Lei
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, por força da aplicação do n.º 1 do
artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Lei do Orçamento
de Estado para 2017);
7.1 — A posição remuneratória de referência é a 2.ª posição remuneratória /nível remuneratório 15, da carreira geral de técnico superior,
a que corresponde o valor de 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e
quarenta e oito cêntimos)
8 — Horário de Trabalho: A modalidade de horário de trabalho será
definida em função da natureza das atividades a desenvolver.
9 — Requisitos de Admissão: Os requisitos gerais de admissão, definidos no artigo 8.º da LVCR, são os seguintes:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, Convenção Internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício
das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
9.1 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e não
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se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos
no mapa de pessoal, idênticos aos postos de trabalho cuja ocupação se
publicita o procedimento.
9.2 — O recrutamento obedece ao disposto do n.º 3 do artigo 30.º da
LGFP. Em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho
por aplicação do disposto no n.º 4 do mesmo artigo, e tendo em conta os
princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade
autárquica, é possível recorrer ao recrutamento de trabalhadores com
relação jurídica por tempo determinado ou determinável, com ou sem
relação de emprego público previamente estabelecida.
9.3 — O disposto no número anterior foi aprovado por deliberação
da Junta de Freguesia em 14 de junho de 2017.
10 — Nível habilitacional exigido: Licenciatura em Serviço Social;
10.1 — Não é possível substituir as habilitações literárias por experiência.
11 — Requisitos preferenciais: Carta de condução categoria B.
12 — Os procedimentos destinam-se a trabalhadores com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público.
13 — Forma e prazo para apresentação de candidaturas:
13.1 — Prazo: 10 dias a contar da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º, da Portaria
83-A/2009.
13.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, sob pena
de exclusão, em formulário de candidatura próprio, disponível na Sede
da Junta de Freguesia e na página eletrónica desta autarquia e entregue
pessoalmente no mesmo local, ou remetidos por correio, registado com
aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, para União das freguesias de Santo António
dos Cavaleiros e Frielas, Rua José Afonso, N.º 1, A/B, 2660-278 Santo
António dos Cavaleiros, com indicação do procedimento concursal, não
sendo possível efetuar candidaturas via correio eletrónico.
13.3 — Documentos que devem acompanhar a candidatura: o formulário de candidatura deve obrigatoriamente ser acompanhado, sob pena
de exclusão, dos seguintes documentos:
a) Fotocopia do certificado de habilitações;
b) Currículo Vitae (CV) atualizado, detalhado, devidamente assinado
pelo requerente, mencionando nomeadamente a formação académica, a
experiência profissional anterior relevante para o exercício das funções
a que concorre e as ações de formação e aperfeiçoamento profissional
com indicação da sua duração, devendo ser apresentados cópias dos
documentos comprovativos dos elementos constantes do CV, sob pena
de não serem considerados na avaliação curricular.
c) Declaração emitida pelo serviço de origem, da qual constem: a natureza do vínculo, carreira e categoria, atividade desenvolvida, posição
remuneratória que detém e avaliação de desempenho dos últimos 3 anos.
14 — Métodos de Seleção — Serão aplicados os métodos de seleção
obrigatórios e um método de seleção facultativo ou complementar:
a) Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), aos candidatos que reúnam as condições referidas no
n.º 2 do artigo 36.º da LGTFP.
b) Aos restantes candidatos e aos referidos na alínea anterior e que
tenham exercido por escrito a opção de escolha dos métodos obrigatórios, será aplicado o método de seleção Prova de Conhecimento (PC) e
Avaliação Psicológica (AP).
c) Aos candidatos aprovados referidos nas alíneas a) e b) do ponto
anterior aprovados nos métodos de seleção obrigatórios será aplicado o
método facultativo Entrevista Pessoal de Seleção (EPS).
14.1 — Prova de Conhecimentos Teóricos (PCT), escrita de conhecimentos gerais e específicos, com a duração de 60 minutos, será constituída
por um questionário em suporte papel. Programa da Prova: Constituição
da Republica Portuguesa; Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro); Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas
(Lei n.º 35/2014, de 20 de junho); Regime Financeiro das Autarquias Locais
e Entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro); Rede
Social (Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho; Resolução do Conselho
de Ministros n.º 197/97, de 18 de novembro; Declaração de Retificação
N.º 10-0/98, de 30 de maio; Despacho Normativo n.º 8/2002, de 12 de fevereiro); Ação Social (Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro Lei de Bases Gerais
do Sistema de Segurança Social). Devem ser considerados os diplomas
nas suas versões atuais. Toda a legislação referida pode ser consultada.
14.2 — Avaliação Psicológica (AP): tem como referencia o perfil de
competências definido para o procedimento.
14.3 — Avaliação Curricular (AC): a avaliação da AC resultará da
ponderação dos seguintes elementos: Habilitações Académicas 0,10 +
+ Experiência Profissional 0,40 + Formação Profissional 0,30 + Avaliação de Desempenho 0,20.
14.4 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC): terá a duração máxima de 90 minutos e terá como referencia o perfil de competências definido para o procedimento.
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14.5 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS): a avaliação da EPS
resultará da média aritmética obtida nos seguintes parâmetros: Motivação, interesse e percurso profissional; Relacionamento Interpessoal;
Capacidade de comunicação.
14.6 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS): a avaliação da EPS
resultará da média aritmética obtida nos seguintes parâmetros: Motivação, interesse e percurso profissional; Relacionamento Interpessoal e
perfil de competências; Capacidade de comunicação.
15 — São excluídos do procedimento concursal os candidatos que
tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de
seleção, não lhes sendo aplicado o método de seleção seguinte.
16 — Composição e identificação do júri do procedimento e do
período experimental:
Presidente: Presidente da Junta de Freguesia, Glória Maria Trindade
Vogais efetivos:
1.º Vogal: Vogal da Junta, Hugo Bernardino
2.º Vogal: Técnico Superior, Andreia Patrícia Picoto Vieira Carriço
Santiago
Vogal Suplente: Vogal da Junta, Flávio Soledade

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORRES NOVAS
(SANTA MARIA, SALVADOR E SANTIAGO)
Edital n.º 481/2017
Brasão, Bandeira e Selo
António Pedro Duarte dos Santos Morte, Presidente da União das
Freguesias de Torres Novas — Santa Maria, Salvador e Santiago,
do município de Torres Novas, torna público, a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da União das Freguesias de Torres
Novas — Santa Maria, Salvador e Santiago, do município de Torres
Novas, tendo em conta o parecer emitido em 13 de dezembro de
2016, pela Comissão de Heráldica da Associação de Arqueólogos
Portugueses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea p) do n.º 1
do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sob proposta
desta Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de
27 de abril de 2017.

16.1 — Na ausência do Presidente do júri, caberá ao 1.º Vogal efetivo
assegurar as funções.
17 — Os candidatos têm acesso às atas do júri nos termos da alínea t),
do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83A/2009, desde que o solicitem.
18 — As listas de candidatos e lista unitária de ordenação final dos
candidatos serão publicitadas através de afixação na Sede da Junta de
Freguesia e disponibilizadas na página eletrónica, sendo os mesmos
notificados para a realização de audiência prévia pela forma prevista
no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009.
19 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada na Sede da Junta de
Freguesia e disponibilizada na página eletrónica.

Brasão: de vermelho, pelicano em sua piedade de ouro, águia bicéfala do mesmo e vieira do mesmo, carregada de um crescente de
verde encimado por cruz da Ordem de Santiago de vermelho, tudo
bem ordenado. Coroa mural de prata com quatro torres aparentes.
Listel de prata com a legenda a negro. Em maiúsculas: UNIÃO DAS
FREGUESIAS DE TORRES NOVAS — SANTA MARIA, SALVADOR E SANTIAGO.
Bandeira: esquartelada de amarelo e verde. Cordões e borlas de ouro
e verde. Haste e lança de ouro.
Selo: nos termos do artigo 18 da Lei n.º 53/91, com a legenda
«União das Freguesias de Torres Novas — Santa Maria, Salvador
e Santiago».

21 de junho de 2017. — A Presidente da União das Freguesias, Glória
Maria Trindade.
310588486

15 de maio de 2017. — O Presidente, António Pedro Duarte dos
Santos Morte.
310606475

PARTE I
EGAS MONIZ — COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR, C. R. L.
Aviso n.º 7715/2017
A requerimento da Egas Moniz — Cooperativa de Ensino Superior C. R. L., entidade instituidora da Escola Superior de Saúde Egas
Moniz, o Senhor Diretor-Geral do Ensino Superior registou com
n.º R/B-Ad 240/2008 a adequação ao processo de Bolonha do curso
bietápico de licenciatura em Fisioterapia, cuja autorização de funcionamento consta da Portaria n.º 1208/2000 de dezembro, alterada pelas
Portarias n.os 321/2002 de 23 de março, e 752/2003 de 8 de agosto.
Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 80 do Decreto-Lei n.º 74/2006 de
24 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 107/2008 de 25 de junho,
230/2009, de 14 de setembro, e 115/2013, de 7 de agosto, o Presidente
da Direção da Egas Moniz, C. R. L., faz publicar a estrutura curricular
e o plano de estudos restruturado, conducente ao grau de licenciado em
Fisioterapia, com início de funcionamento no ano letivo de 2017/18,
revogando-se assim, o aviso n.º 15632/2009, publicado na 2.ª série do
Diário da República, n.º 172 de 4 de setembro de 2009.
29 de maio de 2017. — O Presidente da Direção, Professor Doutor José João B. Mendes.
Estrutura Curricular e Plano de Estudos
da Licenciatura em Fisioterapia
1 — Estabelecimento de Ensino: Egas Moniz Cooperativa de Ensino
Superior CRL

2 — Unidade Orgânica: Escola Superior de Saúde Egas Moniz
3 — Curso: Fisioterapia
4 — Grau ou diploma: Licenciatura
5 — Área Científica predominante do Curso: Fisioterapia
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência
de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240
7 — Duração normal do curso: 4 anos (8 semestres).
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos
alternativos em que o curso se estruture: áreas de especialização: Não
aplicável.
9 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
Créditos
Área científica

Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Psicologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fisioterapia. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biologia e Bioquímica . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . .

Código
CNAEF

720
311
726
421

Obrigatórios

Optativos

47
7
180
6

–
–
–
–

240

–

