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MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA
Aviso n.º 6914/2019
Anulação de procedimentos concursais
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da Câmara Municipal datada de 18 de março de 2019, procedeu-se à anulação
dos procedimentos concursais, publicados no Diário da República,
2.ª série n.º 229 de 28 de novembro de 2018, aviso n.º 17370/2018 a
seguir indicados:
Referência A — um lugar de assistente operacional a tempo indeterminado — área de lubrificador;
Referência E — um lugar de assistente operacional a tempo indeterminado — área de calceteiro.
Mais se torna público que os fundamentos da anulação do referido
procedimento concursal constam do respetivo processo.
1 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando
Manuel Tinta Ferreira.
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MUNICÍPIO DA CALHETA
Aviso n.º 6915/2019
Designação de Encarregado de Proteção de Dados
Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo n.º 35 da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, na redação atual, e da alínea a) do n.º 1 e n.º 6 do
artigo n.º 37 do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativamente à proteção das
pessoas singulares no que respeita ao tratamento de dados pessoais e à
livre circulação desses dados, Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados, designo como Encarregado da Proteção de Dados da Câmara
Municipal da Calheta, Marco António Espínola Reis, Técnico-adjunto
de Informática.
22 de março de 2019. — O Presidente, Décio Natálio Almada Pereira.
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MUNICÍPIO DE CAMINHA
Aviso n.º 6916/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e artigo 11.º, da Lei n.º 112/2017, de
29 de dezembro, torna-se público que por meu despacho datado de 07
de março de 2019, determinei a celebração do Contrato de Trabalho
por Tempo Indeterminado para o exercício de funções públicas, com o
candidato João Pedro Lima Bezerra, aprovado no programa de regularização extraordinária dos vínculos precários — procedimento concursal
comum na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado de 1 Técnico Superior/Licenciatura em Geografia — da
carreira geral de Técnico Superior, com a posição remuneratória 2 e
com o nível remuneratório 15, a que corresponde a remuneração base
mensal de 1.201,48€, com início a 13 de março de 2019.
7 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Miguel Alves.
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MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL
Aviso n.º 6917/2019
Procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para o preenchimento de um posto de trabalho
1 — Para os efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
06 de abril, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho
e das respetivas disposições da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que
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aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2019, torna-se público
que por deliberação da Câmara Municipal de Carregal do Sal, tomada
na sua reunião ordinária realizada em 08 de março de 2019, complementada por despacho do Presidente da Câmara, proferido em 18 de
março de 2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
procedimento concursal comum destinado ao recrutamento e ocupação
de um posto de trabalho para a categoria e carreira de Técnico Superior
(área de atividade do Gabinete de Técnico Florestal), a afetar à Divisão
de Obras Municipais e Ambiente, previsto e não ocupado no mapa de
pessoal do ano de 2019, na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado.
2 — Ao presente procedimento é aplicável especialmente a tramitação
prevista na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e na Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 06 de abril, na LOE2019 (Lei n.º 71/2018, de 31 de
dezembro); Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro; e no Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 07 de janeiro.
3 — Os dados pessoais dos candidatos que, no âmbito do presente
procedimento de recrutamento, sejam por estes transmitidos à Câmara
Municipal de Carregal do Sal, serão somente usados e tratados com vista
à prossecução da finalidade que ora se publicita e armazenados pelo prazo
estabelecido no n.º 2 do artigo 40.º e artigo 46.º da mencionada Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, findo o qual serão destruídos. Durante o
procedimento de recrutamento e durante o período de armazenamento, a
Câmara Municipal de Carregal do Sal tratará, com a devida e necessária
confidencialidade e reserva, os dados pessoais transmitidos pelos candidatos, assegurando-se a sua não transmissão ou divulgação a entidades
ou pessoas terceiras não autorizadas nos termos legais.
4 — Reserva de recrutamento:
4.1 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da mencionada Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, declara-se não estarem
constituídas reservas de recrutamento do Município de Carregal do Sal
e que não foi efetuada consulta prévia à Entidade Centralizada para
a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), por ter sido
considerada temporariamente dispensada, uma vez que ainda não foi
publicitado procedimento concursal para constituição das referidas
reservas de recrutamento.
4.2 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção
Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada por Sua Excelência o Secretário de Estado da Administração
Local, em 15 de julho de 2014, «As autarquias locais, não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de
trabalhadores em situação de requalificação».
4.3 — Na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, à qual se
encontra associado o Município de Carregal do Sal, inexiste regulamento específico que regulamente a constituição e o funcionamento da
entidade gestora do sistema de requalificação, pelo que a mesma não
foi consultada.
4.4 — Inexistem, na Câmara Municipal de Carregal do Sal, trabalhadores em situação de requalificação.
5 — Número de postos de trabalho — 1 (um) posto de trabalho para
a categoria e carreira de técnico superior do mapa de pessoal do ano de
2019, para exercer funções na área de atividade do Gabinete Técnico
Florestal da Divisão de Obras Municipais e Ambiente.
6 — Caraterização do posto de trabalho — O constante no anexo à Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, ao qual corresponde o grau 3
de complexidade funcional e conforme mapa de Pessoal do ano de 2019,
cujas funções são de apoio geral ou apoio especializado no âmbito dos
objetivos do Gabinete Técnico Florestal, da Unidade Orgânica e nas áreas
de atuação comuns, com diversos graus de complexidade, devidamente
enquadradas nas respetivas qualificações e competências, visando a
articulação e concertação das políticas da Administração Central e da
Administração Local, destacando-se: O exercício, com responsabilidade
e autonomia técnica, de funções consultivas, de estudo, planeamento,
programação, avaliação e de aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica inerentes à respetiva área de especialização
e formação académica, que visam fundamentar e preparar a decisão; a
elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos com
diversos graus de complexidade e execução de outras atividades de
apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais
e operativas dos órgãos e serviços; a proposta de medidas adequadas a
incluir no plano de atividades anuais e plurianuais e execução de ações na
área da defesa e ordenamento da floresta; o acompanhamento, execução
e atualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios
(PMDFCI); a coordenação e acompanhamento das ações de gestão de
combustíveis de proteção a edificações; a centralização da informação
relativa aos incêndios florestais; a promoção do cumprimento do estabelecido no sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios,

