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e) Declaração passada pelo serviço, devidamente autenticada, onde 
conste a natureza do vínculo e tempo de serviço;

f) O estabelecido no presente aviso não impede que o júri solicite, a 
qualquer candidato, documento comprovativo das suas declarações.

13.1 — A falta de elementos elencados de a) a d) do n.º 13 determinam 
a exclusão do procedimento.

13.2 — A Não apresentação dos documentos a que se referem as 
alíneas c) d) e e) do ponto 8 ou em sua substituição o não preenchimento 
do ponto 7 do formulário tipo de candidatura, determina a exclusão do 
procedimento.

14 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

15 — Métodos de Seleção — Os métodos de seleção a utilizar são, 
nos termos previstos no n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 250/2014, 
de 28 de novembro, a avaliação curricular, com caráter eliminatório, 
complementada por entrevista profissional de seleção de acordo com a 
Portaria n.º 323/2016 de 19 de dezembro.

A Avaliação Curricular (AC) — Visa analisar a qualificação dos can-
didatos de acordo com o seguinte fórmula:

AC = (HA x 5) + (EP x 7) + (FP x 4) + (AD x 1) + (OER x 3)/20

sendo:
HA — Habilitações Académicas;
EP — Experiência Profissional;
FP — Formação Profissional;
AD — Avaliação Desempenho;
OER — Outros Elementos Relevantes.

16 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Visa avaliar de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e os aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, bem como 
a motivação e interesse, de acordo com a seguinte fórmula:

EPS = (DC x 8) + (CC x 4) + (RI x 4) + (MI x 4)/20

sendo:
DC — Discussão Curricular;
CC — Capacidade Comunicação;
RI — Relacionamento Interpessoal;
MI — Motivação e Interesse.

17 — Valoração dos Métodos de Seleção — Na valoração dos méto-
dos de seleção são adotadas diferentes escalas de classificação, de acordo 
com a especificidade de cada método, sendo os resultados convertidos 
para a escala de 0 a 20 valores:

18 — A Avaliação Curricular (AC) é expressa numa escala de 0 a 20 
valores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida 
através da média aritmética simples ou ponderada das classificações 
dos elementos a avaliar;

19 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) é avaliada segundo 
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insufi-
ciente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 
20, 16, 12, 8 e 4 valores.

20 — Sistema de Valoração Final — A classificação final (CF), ex-
pressa numa escala de 0 a 20 valores, resultará da aplicação da fórmula 
abaixo indicada (CF), obtida através das classificações intercalares, 
pela média aritmética ponderada dos métodos de seleção utilizados 

neste procedimento concursal, considerando -se como não aprovados os 
candidatos que no método de seleção eliminatório ou na classificação 
final obtenham classificação inferior a 9,50 valores:

CF = (AC x 0,60) + (EPS x 0,40)

em que:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

21 — Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um 
dos métodos a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final dos métodos de seleção, constam de ata do júri, que será facultada 
aos candidatos sempre que solicitada por escrito.

22 — Havendo igualdade de classificação aplicam  -se os critérios de 
ordenação preferencial previstos no artigo 27.º da Portaria n.º 250/2014, 
de 28 de novembro.

23 — Em conformidade com o disposto no Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 03 de fevereiro, adaptado à Região Autónoma dos Açores pelo De-
creto Legislativo Regional n.º 4/2002/A, de 01 de março, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

24 — Os candidatos com deficiência devem declarar, no formulário 
tipo de candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de 
incapacidade e tipo de deficiência.

25 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em quadro localizado em sítio publico na Unidade de Saúde da 
Ilha das Flores será publicitado na internet no sítio da Bolsa de Emprego 
Público dos Açores BEPA — Açores.

26 — A lista de classificação final dos candidatos que completem o 
procedimento, ordenada por ordem decrescente de acordo com a escala 
classificativa de 0 a 20 valores, considerando excluídos os candidatos que 
nos métodos de seleção eliminatórios ou na classificação final obtenham 
classificação inferior a 9,50 valores, após homologação do Conselho de 
Administração da Unidade de Saúde da Ilha das Flores, é publicitada 
na 2.ª série do Diário da República, afixada em quadro localizado em 
sítio publico na Unidade de Saúde da Ilha das Flores.

27 — As falsas declarações serão punidas por Lei.
28 — O Júri terá a seguinte constituição:
Presidente: Natália de Lurdes Rodrigues Mendonça, Vogal Execu-

tiva do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha das 
Flores.

1.º Vogal efetivo: Ana Margarida Raposo Vicente, com categoria 
de enfermeira da carreira especial de enfermagem afeta à Unidade de 
Saúde da Ilha das Flores, que substituirá a presidente do júri nas suas 
ausências e impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Délia da Conceição Gomes Oliveira, com categoria 
de enfermeira da carreira especial de enfermagem afeta à Unidade de 
Saúde da Ilha das Flores

1.º Vogal suplente: Eunice Margarida Coelho Lima, com categoria 
de enfermeira da carreira especial de enfermagem afeta à Unidade de 
Saúde da Ilha das Flores

2.º Vogal Suplente: Marco Paulo Gomes Oliveira, com categoria 
de enfermeiro da carreira especial de enfermagem afeto à Unidade de 
Saúde da Ilha das Flores

9 de maio de 2017. — A Presidente do Júri, Natália de Lurdes Ro-
drigues Mendonça.

310487268 

PARTE G

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 4694/2017

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º da “Delegação 

de Poderes nos Dirigentes da Parque Escolar, E. P. E. “, aprovada por 
deliberação do Conselho de Administração da Parque Escolar, de 02 de 
maio de 2017, e no n.º 2 do artigo 1.º do despacho de subdelegação de 
poderes do Diretor -Geral de Investimento, Eng.º José Victor de Macedo 
e Brito Pereira Nunes, de 05 de maio de 2017, subdelego:

Nos Gestores de Contrato, Eng.º Sónia Soares Silva, Eng.ª Sara Cor-
reia, Eng.º Fernando Almeida Sousa, Arqt.ª Susana Gomes, Eng.º Vasco 
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Monteiro Silva e Arqt.º Gil Ferreira da Silva, sem faculdade de subde-
legação, os poderes que me foram subdelegados pelas alíneas a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), j), k), l) e m) do n.º 2 do artigo 1.º do supra referido 
despacho de subdelegação de poderes de 05 de maio 2017, devendo 
ser exercidos mediante decisão conjunta dos gestores de contrato que 
integrem a mesma equipa operacional a saber:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

b) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 
os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

c) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execu-
ção dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, 
designadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

d) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

e) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

f) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

g) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação 
de indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos 
Públicos;

h) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

i) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

j) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

k) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

l) Vistoriar e aprovar a “sala de aulas modelo”, no âmbito dos con-
tratos de empreitada;

m) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

Artigo 2.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

poderes fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de poderes devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem como 
as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados pelo 
Conselho de Administração da Parque Escolar;

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de poderes fica condicionada à verificação cumu-
lativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício dos poderes ora sub-
delegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e si-
milares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 48.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
“Ao abrigo da subdelegação de poderes”, fazendo -se menção à data, 
número e série do Diário da República, bem como ao número sob o 
qual o despacho de subdelegação de poderes foi publicado.

Artigo 3.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de po-

deres serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 4.º
Nos termos do disposto no artigo 49.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos a 05 de maio de 2017, considerando-

-se ratificados desde essa data todos os atos praticados pelos Gestores 
de Contrato identificados no artigo 1.º supra, que se incluam no âmbito 
desta subdelegação de poderes, desde aquela data até à da sua publicação 
no Diário da República.

5 de maio de 2017. — O Diretor da Divisão de Investimento Norte 
da Parque Escolar, António Jorge Martins Fernandes Dias.

310485697 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Aviso n.º 6066/2017

Submissão a Discussão Pública do Projeto de Alteração
ao Regulamento Geral de Taxas Municipais (RGTM)

Torna-se público nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) 
do n.º 3 do artigo 100.º e do artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, do n.º 3 do artigo 3.º do Regime Jurídico da Urbanização 
e da Edificação e do n.º 3 do art. 81.º Regime Jurídico do Sistema da 
Indústria Responsável o seguinte:

O Presidente da Câmara, por despacho de 28/04/2017, a sujeitar a 
ratificação da Câmara Municipal, na sua reunião a realizar no dia 11 de 
maio de 2017, deliberou determinar submeter a consulta pública, para 
recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data da 
publicação na 2.ª série do Diário da República e na internet, na página 

eletrónica do Município, com a visibilidade adequada à sua compreensão 
do projeto de alteração ao Regulamento Geral de Taxas Municipais.

Durante este período de consulta pública, os interessados poderão 
consultar o referido projeto de alteração no sítio da internet da autarquia 
(http://www.cm-alcacerdosal.pt ou no local a seguir identificado: Edifício 
dos Serviços Técnicos, Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 
todos os dias úteis das 9,00 horas às 16,00 horas;

A formulação de sugestões ou contributos, deve ser efetuada por es-
crito, até ao termo do referido período e ser dirigida ao responsável pela 
direção do procedimento regulamentar, Vereador Manuel Vítor Nunes de 
Jesus, utilizando, para o efeito, o seguinte endereço eletrónico dueh@
m-alcacerdosal.pt ou promovendo a sua entrega nos serviços do Muni-
cípio sitos em Edifício dos Serviços Técnicos, Divisão de Planeamento 
e Gestão Urbanística, todos os dias úteis das 9,00 horas às 16,00 horas.

11 de maio de 2017. — O Vereador do Pelouro, Manuel Vítor Nunes 
de Jesus.
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