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CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

ANÚNCIO DE HASTA PÚBLICA
1 - Identificação e contactos da entidade adjudicante:
Designação da entidade adjudicante:
Município de Felgueiras
Serviço/órgão/pessoa de contacto:
Serviços de Contratação Pública
Endereço: Praça da República
Código Postal: 4610-116
Localidade: Felgueiras
Telefone: (00351) 255 318 000/1/2/3/4
Fax: (00351) 255 318 199
Endereço Eletrónico: contratacaopublica@cm-felgueiras.pt
2 - Objeto do contrato:
Alienação de Imóvel (Hasta Pública) Parcela 1/C/7 do Plano de
urbanização da Zona Industrial do Pinhal da Rebela - Várzea.
3 - Identificação do Imóvel:
Parcela 1/C/7 do Plano de urbanização da Zona Industrial do
Pinhal da Rebela - Várzea, com descrição predial na Conservatória
do Registo Predial de Felgueiras n.º 1020/20080424, e inscrição com
o artigo matricial n.º 2594 na Caderneta Predial Rústica da União de
Freguesias de Margaride (Santa Eulália), Várzea, Lagares, Varziela
e Moure.
4 - Data de Abertura do procedimento:
2 de outubro de 2020
5 - Data-limite de apresentação de propostas:
13 de novembro de 2020, até as 16 horas, conforme ponto 9 das
"Condições Gerais do Procedimento".
6 - Local de apresentação de propostas:
Gabinete de Atendimento do Edifício dos Paços do Concelho
Edifício dos Paços do Concelho | Praça da República |4610-116
Felgueiras
GPS: 41º21’56.18’’N | 8º11’53.81’’W
Telefone: (00351) 255 318 000/1/2/3/4
Fax: (00351) 255 318 199
Horário: 9 às 16 horas
7 - Local de consulta das Condições Gerais do Procedimento:
Gabinete de Atendimento do Edifício dos Paços do Concelho
Edifício dos Paços do Concelho | Praça da República |4610-116
Felgueiras
GPS: 41º21’56.18’’N | 8º11’53.81’’W
Telefone: (00351) 255 318 000/1/2/3/4
Fax: (00351) 255 318 199
Horário: 9 às 16 horas
Online: http://www.cm-felgueiras.pt/download/pt/ficheiros/10-17-2020-
-alienacao-de-imovel-varzea.pdf

Felgueiras, 29 de setembro de 2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Nuno Fonseca
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AVISO DE ABERTURA - Recrutamento de Assistentes
Operacionais - exercício de funções no Serviço de

Instalações e Equipamentos (M/F)
 1.  Requisitos de candidatura obrigatórios:

1.1.  Nível de escolaridade mínimo exigível - 9.º ano;
1.2.  Disponibilidade para trabalhar por turnos (a declarar no

requerimento de candidatura);
1.3.  Disponibilidade imediata (a declarar no requerimento de

candidatura);
1.4.  Possuir condições físicas indispensáveis ao exercício das

funções a que se candidata.
 2.  Descrição de Funções: Manutenção geral das instalações

exteriores e interiores; manutenção preventiva e curativa das
instalações técnicas - mecânicas, eletromecânicas, entre
outras (AVAC, serralharia e construção civil).

 3.  Tipo de Vínculo: Contrato Individual de Trabalho ao abrigo do
Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de
fevereiro;

 4.  Carga Horária Semanal: 35 horas semanais, em regime de
trabalho por turnos, distribuídos pelos 7 dias da semana.

 5.  Prazo para apresentação das candidaturas: 5 (cinco) dias
úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso.

 6.  Forma de apresentação das candidaturas: as candidaturas
devem ser formalizadas através do preenchimento integral do
formulário eletrónico (formato Excel) disponível em:
http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt e enviadas
exclusivamente por correio eletrónico para recrutamen-
to@hospitaldeguimaraes.min-saude.pt.
No assunto de correio eletrónico deverá ser mencionada a
referência expressa a "Bolsa de Recrutamento _ Assistente
Operacional_ SIE (nome completo do candidato)".

 7.  O formulário de candidatura em formato Excel deve ser, obri-
gatoriamente, acompanhado dos documentos a seguir identi-
ficados, anexados em ficheiros, em formato digital:
7.1.  Fotocópia do Certificado de habilitações;
7.2.  Currículo Profissional, elaborado em formato modelo

Europeu (Europass), num limite de 4 páginas;
7.3.  Fotocópia de Certificado(s) de Formação;
7.4.  Declaração(ões) de tempo de serviço profissional emitido

pela(s) entidade(s) empregadora(s);
7.5.  Outros elementos relevantes para apreciação da candi-

datura;
7.6.  Declaração de consentimento e de confidencialidade no

tratamento de dados pessoais no âmbito de procedimento
concursal de Bolsa de Recrutamento para assistentes
operacionais - Serviço de Instalações e Equipamentos,
devidamente preenchida e assinada, disponível em
http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt.

Serão consideradas para efeitos de avaliação curricular
apenas as informações devidamente evidenciadas no ato da
candidatura. Os ficheiros comprovativos anexados à candida-
tura online estão sujeitos a uma política de segurança interna
para deteção de vírus informáticos. O Júri declina toda a res-
ponsabilidade no caso de se verificar a exclusão automática
dos documentos anexados, pelos motivos acima referidos e
ainda pela impossibilidade de visualização, devido ao formato
de envio.

8.  Critérios de exclusão - Serão excluídos os candidatos que:
8.1. Aquando da submissão da candidatura:

8.1.1. Não apresentem documento comprovativo de habili-
tações;

8.1.2. Não apresentem o formulário de candidatura devida-
mente preenchido em formato Excel;

8.1.3. Não preencham todos os campos assinalados como
obrigatórios no formulário de candidatura em formato
Excel;

8.1.4. Promovam alguma alteração na estrutura do formulá-
rio de candidatura, em formato Excel;

8.1.5. Procedam ao envio da candidatura sob outro
meio/forma que não o referido neste aviso de abertura;

8.1.6. Procedam ao envio da candidatura fora do prazo;
8.1.7. Não cumpram os requisitos obrigatórios;
8.1.8. Não apresentem a declaração de consentimento e de

confidencialidade no tratamento de dados pessoais no
âmbito de procedimento concursal de Bolsa de
Recrutamento para assistentes operacionais devida-
mente preenchida e assinada;

8.1.9. Apresentem declarações ou documentação falsas.
8.2. Faltem à Entrevista de Seleção.

 9.  Métodos de seleção:
9.1. Avaliação Curricular (70%);
9.2. Entrevista de Seleção (30%).

10.  Os critérios de avaliação e ponderação, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respetiva fórmula classifica-
t i v a ,  c o n s t a m  d a  a t a  n ú m e r o  u m ,  d i s p o n í v e l  e m
http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt.

11.  Prazo de validade do procedimento de recrutamento: A bolsa
de recrutamento constituída será válida pelo período de 12
meses a contar da data de publicação da lista de classifica-
ção final.

O Conselho de Administração
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AVISO DE ABERTURA - Recrutamento de Assistentes
Operacionais - exercício de funções de Operador de

Centrais de Produção de Vapor - Fogueiros (M/F)
 1.  Requisitos de candidatura obrigatórios:

1.1.  Nível de escolaridade mínimo exigível - 9.º ano;
1.2. Disponibilidade para trabalhar por turnos (a declarar no reque-

rimento de candidatura);
1.3.Disponibilidade imediata (a declarar no requerimento de can-

didatura);
1.4. Possuir condições físicas indispensáveis ao exercício das

funções a que se candidata.
 2.  Descrição de Funções: Regular e assegurar o funcionamento de

instalações de produção a vapor; regular e controlar a distribuição
de ar condicionado; Pôr em funcionamento as máquinas, cuidando
da sua alimentação; controlar o arranque e vigiar o funcionamento
dos geradores de vapor; assistir e manobrar os diversos aparelhos
de acordo com a finalidade de cada um; vigiar a sua atividade
mediante indicadores apropriados; efetuar periodicamente a leitura
de aparelhos de controlo e medida; nivelar e registar os dados
obtidos; comunicar superiormente as anomalias ocorridas; cuidar
da limpeza e lubrificação dos grupos de máquinas, utilizando
massas consistentes ou outros materiais adequados; tomar em
atenção as normas de prevenção de acidentes e colaborar ou
executar pequenas reparações, corrigindo anomalias mecânicas e
ou elétricas.

3.  Tipo de Vínculo: Contrato Individual de Trabalho ao abrigo do
Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de feve-
reiro;

 4.  Carga Horária Semanal: 35 horas semanais, em regime de tra-
balho por turnos, distribuídos pelos 7 dias da semana.

 5.  Prazo para apresentação das candidaturas: 5 (cinco) dias úteis a
contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso.

 6.  Forma de apresentação das candidaturas: as candidaturas devem
ser formalizadas através do preenchimento integral do formulário
eletrónico (formato Excel) disponível em: http://www.hospitalde-
guimaraes.min-saude.pt e enviadas exclusivamente por correio
eletrónico para recrutamento@hospitaldeguimaraes.min-saude.pt.
No assunto de correio eletrónico deverá ser mencionada a referên-
cia expressa a "Bolsa de Recrutamento _ Assistente Opera-
cional_Fogueiro (nome completo do candidato)".

 7.  O formulário de candidatura em formato Excel deve ser, obrigato-
riamente, acompanhado dos documentos a seguir identificados,
anexados em ficheiros, em formato digital:
7.1.  Fotocópia do Certificado de habilitações;
7.2.  Currículo Profissional, elaborado em formato modelo Europeu

(Europass), num limite de 4 páginas;
7.3. Fotocópia de Certificado(s) de Formação;
7.4. Fotocópia de caderneta individual de competências ou certifi-

cado de Formação como Operador de Centrais de Vapor ou
carteira Profissional de Fogueiro;

7.5.  Declaração(ões) de tempo de serviço profissional emitido
pela(s) entidade(s) empregadora(s);

7.6. Outros elementos relevantes para apreciação da candidatura;
7.7. Declaração de consentimento e de confidencialidade no tra-

tamento de dados pessoais no âmbito de procedimento con-
cursal de Bolsa de Recrutamento para assistentes opera-
cionais - Fogueiros devidamente preenchida e assinada, dis-
ponível em http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt.

Serão consideradas para efeitos de avaliação curricular apenas as
informações devidamente evidenciadas no ato da candidatura.
Os ficheiros comprovativos anexados à candidatura online estão
sujeitos a uma política de segurança interna para deteção de vírus
informáticos. O Júri declina toda a responsabilidade no caso de se
verificar a exclusão automática dos documentos anexados, pelos
motivos acima referidos e ainda pela impossibilidade de visualiza-
ção, devido ao formato de envio.

 8. Critérios de exclusão - Serão excluídos os candidatos que:
8.1. Aquando da submissão da candidatura:

8.1.1. Não apresentem documento comprovativo de habilitações;
8.1.2. Não apresentem fotocópia de caderneta individual de

competências ou certificado de Formação como Operador
de Centrais de Vapor ou carteira Profissional de Fogueiro;

8.1.3. Não apresentem o formulário de candidatura devidamente
preenchido em formato Excel;

8.1.4. Não preencham todos os campos assinalados como obri-
gatórios no formulário de candidatura em formato Excel;

8.1.5. Promovam alguma alteração na estrutura do formulário de
candidatura, em formato Excel;

8.1.6. Procedam ao envio da candidatura sob outro meio/forma
que não o referido neste aviso de abertura;

8.1.7. Procedam ao envio da candidatura fora do prazo;
8.1.8. Não cumpram os requisitos obrigatórios;
8.1.9. Não apresentem a declaração de consentimento e de con-

fidencialidade no tratamento de dados pessoais no âmbito
de procedimento concursal de Bolsa de Recrutamento
para assistentes operacionais devidamente preenchida e
assinada;

8.1.10. Apresentem declarações ou documentação falsas.
8.2. Faltem à Entrevista de Seleção.

 9.  Métodos de seleção:
9.1. Avaliação Curricular (70%);
9.2. Entrevista de Seleção (30%).

10.  Os critérios de avaliação e ponderação, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respetiva fórmula classificativa,
constam da ata número um, disponível em http://www.hospitalde-
guimaraes.min-saude.pt.

11. Prazo de validade do procedimento de recrutamento: A bolsa de
recrutamento constituída será válida pelo período de 12 meses a
contar da data de publicação da lista de classificação final.

O Conselho de Administração
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A Auto - Estradas XXI - subconcessionária Transmontana S.A.,
Informa que em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º
do DL 146/2006 de 31 de julho, o projeto de Plano de Ação de
ruído da Autoestrada Transmontana - A4 - Nó de Parada de
Cunhos - Nó de Murça, encontra-se sob consulta pública.
Informamos que a consulta públ ica inic iar-se-á no dia
24/09/2020 com a publicação do anúncio junto dos órgãos de
comunicação social, nos termos do n.º 2 do referido artigo 14.º e
decorrerá durante 30 dias, sendo possível a consulta dos
documentos, nas horas normais de expediente, na sede da
Auto-Estradas XXI - Subconcessionária Transmontana, S.A., e
nas Câmaras Municipais de Vila Real, Sabrosa, Alijó e Murça.
As sugestões, reclamações ou observações que eventualmente
venham a ser apresentadas devem ser formuladas através de
requerimento escrito remetido por correio registado com aviso
de receção, dirigido à Auto-Estradas XXI, para a morada,
Centro de Assistência e Manutenção, lugar da Lameira de
Gache - Lamares - 5000-131 Vila Real ou através do email
transmontana@aetransmontana.pt.
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SINDICATO NACIONAL DO CORPO
DA GUARDA PRISIONAL

        SEDE: Rua Martens de Ferrão, n.º 12 - 1.º andar _ 1050-160 Lisboa
Telefs. 213504800/2 - Fax: 213504809

Site Sindicato: www.sncgp.pt — Mail Sindicato: correiosncgp@netcabo.pt

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

CONVOCATÓRIA
Nos termos da alínea a) do artigo 23.º, alínea b) do artigo 51.º e artigo 52.º
para efeito dos artigos 47.º e 48.º dos Estatutos do Sindicato Nacional do
Corpo da Guarda Prisional, convoco todos os sócios no pleno gozo dos
seus direitos sindicais para uma Assembleia Geral Eleitoral, a realizar:

  •  No dia 18 de novembro de 2020
  •  Entre as 8 as 20 horas
Com a seguinte objetivo:

ELEIÇÕES DOS CORPOS GERENTES DO SINDICATO PARA UM
MANDATO DE TRÊS ANOS

Funcionarão mesas de voto nos termos do artigo 59.º dos Estatutos do
Sindicato, em todos os Estabelecimentos Prisionais e uma mesa de voto
na Sede do Sindicato.

Lisboa, 2 de outubro de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Vítor Manuel Lousa Gomes)

NOTA
As candidaturas dirigidas à Mesa da Assembleia Geral devem ser
entregues no Sindicato, dentro do seguinte horário: de segunda a sexta-
-feira, das 9 às 12,30 horas e das 14 às 17,30 horas, impreterivelmente
até ao dia 19 de outubro de 2020 (30 dias antes das eleições), conforme
estatui o n.º 1 do art.º 54.º, dos Estatutos do Sindicato.
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Município de Arcos de Valdevez

Retificação
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez chama a atenção de que
no anúncio publicado na edição do dia 1 de outubro, referente à dis-
cussão pública do 3.º Loteamento do PEM - 5.ª Alteração, onde se lê
"Esta participação decorrerá de 02 de novembro a 23 de novembro
de 2020", deverá ler-se outubro.

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 1 de outubro de 2020

PUBLICIDADE

222 096 179
gestaoclientes@globalmediagroup.pt


