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A falta de comparência dos candidatos, aprovados na prova escrita de
conhecimentos, à entrevista profissional de selecção, determina a sua
exclusão do procedimento concursal.
11.4 — A ordenação final dos candidatos, que completem o procedimento concursal, é efectuada de acordo com a escala classificativa de
zero a vinte valores, será obtida pela média aritmética ponderada das
classificações quantitativas obtidas nos métodos de selecção.
11.5 — Em situação de igualdade de valoração, os critérios de ordenação preferencial a adoptar são os previstos no artigo 35.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 -1.
11.6 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, os candidatos têm acesso às actas do júri, onde
constam os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação de cada
um dos métodos de selecção, a grelha classificativa e os sistemas de
valoração final dos métodos, desde que as solicitem.
12 — Os candidatos excluídos, são notificados por uma das formas
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22/01, para a realização da audiência dos interessados
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
Sendo: Classificação Final; PEC = Prova Escrita de Conhecimentos
e EPS = Entrevista Profissional de Selecção.
13 — Os métodos de selecção têm carácter eliminatório sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, não
sendo convocados para a realização dos restantes métodos de selecção.
13.1 — Os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação de cada
um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema

de valoração final constam da actas das primeira reunião dos júris do
procedimento concursal, sendo as mesmas facultadas aos candidatos
sempre que solicitadas.
14 — A lista unitária de classificação final dos candidatos será publicada na 2.ª série do Diário da República e afixada na Secretaria desta
Autarquia, e disponibilizada na página electrónica, sendo os candidatos
admitidos notificados desta homologação
15 — O presente aviso será publicado na Bolsa de Emprego
Público(BEP), na página electrónica da Junta de Freguesia de Vale da
Pinta (www.jf-valedapinta.pt) e em jornal de expansão nacional, por
extracto, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009.
16 — Composição do júri:
Presidente — Prof. Dr. Luis Aristides Ramalhete Vidigal, Professor
Coordenador Área Científica de Teoria e História da Educação da Escola
Superior de Educação de Santarém
Vogais efectivos — Dra. Carla Sofia Pasion Neves — Técnica Superior
Dr. Gentil de Sousa da Pena Duarte — Prof. Mestre em Geografia e
Planeamento Regional e Local
Vogais suplentes — Fátima Maria do Espírito Santo Prates Vitorino — Assistente Técnica
Cristiana de Jesus Domingues Paixão — Assistente Técnica
15 de Junho de 2011. — O Presidente da Junta, Fernando de Jesus
Ramos.
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PARTE J1
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Autoridade Nacional de Protecção Civil
Aviso n.º 13656/2011
Procedimento concursal para provimento de cargo de Dirigente
Intermédio de 1.º grau
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, pela Lei n.º 64-A/2008,
de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, faz-se
público que, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias, a contar do 1.º
dia de publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal com vista ao recrutamento para Director da Unidade de Planeamento, da Direcção Nacional de Planeamento de Emergência, constante
do artigo 2.º da Portaria n.º 338/2007, de 30 de Março.
22 de Junho de 2011. — O Presidente, Arnaldo Cruz.
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MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 13657/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada
pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de
Abril, faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da data da publicitação do presente aviso, na Bolsa de
Emprego Público (BEP), procedimento concursal de selecção para recrutamento de cargo de direcção intermédia de 3.º grau de Director da
Direcção de Recuperação Executiva, do Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
A Indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da

publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
22 de Junho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
204838069
Aviso n.º 13658/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e alterada
pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de
Abril, faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicitação do presente aviso, na Bolsa de Emprego
Público (BEP), procedimento concursal de selecção para recrutamento
de cargo de direcção intermédia de 4.º grau de Coordenador do Núcleo
de Titularização e Monitorização, do Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, I. P.
A Indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
22 de Junho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
204838141
Aviso n.º 13659/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada
pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de
Abril, faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicitação do presente aviso, na Bolsa de Emprego
Público (BEP), procedimento concursal de selecção para recrutamento
de cargo de direcção intermédia de 3.º grau de Director da Direcção
de Recuperação Extraordinária, do Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, I. P.
A Indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
22 de Junho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
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