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Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano

Declaração n.o 17/2003 (2.a série). — Torna-se público que esta
Direcção-Geral registou com o n.o 04.02.02.00/01-03.PP/A, em 2 de
Janeiro de 2003, uma alteração ao Plano de Pormenor da Entrada
Norte de Santa Clara-a-Nova, no município de Almodôvar, ratificado
pela Portaria n.o 820/94, publicada no Diário da República, 1.a série-B,
n.o 215, de 16 de Setembro de 1994.

A alteração incide apenas sobre o artigo 5.o do regulamento e
é conforme com o Plano Director Municipal de Almodôvar, publi-
cando-se em anexo a esta declaração, nos termos da alínea c) do
n.o 3 do artigo 148.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro,
a deliberação da Assembleia Municipal de Almodôvar de 27 de Setem-
bro de 2002 que aprovou esta alteração, bem como o artigo 5.o do
regulamento alterado.

7 de Janeiro de 2003. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
Jorge Reis Martins.

Assembleia Municipal de Almodôvar

Declaração

Francisco Lourenço Teixeira, presidente da Assembleia Municipal
de Almodôvar, declara que, sob proposta da Câmara, e de acordo
com o preceituado no artigo 79.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22
de Setembro, foi presente o Plano de Pormenor da Entrada Norte
de Santa Clara-a-Nova — alteração ao artigo 5.o do regulamento, à
sessão ordinária de 27 de Setembro de 2002, da Assembleia Municipal,
e aprovado por unanimidade.

Por ser verdade e ter sido pedida mandei passar a presente certidão
que assino e faço autenticar com o selo branco em uso neste município.

2 de Outubro de 2002. — O Presidente da Assembleia Municipal,
Francisco Lourenço Teixeira.

Artigo 5.o

1 — As construções deverão destinar-se a habitação unifamiliar (um
fogo por lote), nas quais poderão ser instaladas algumas unidades
comerciais e ou estabelecimentos de restauração e bebidas, no rés-
-do-chão do edifício de uso habitacional, até ao máximo de 20% do
total dos lotes.

2 — A área destinada a comércio e ou estabelecimentos de res-
tauração e bebidas não deverá ultrapassar 50 % da área bruta per-
mitida para cada lote.

SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Declaração n.o 18/2003 (2.a série):

Sandra Paula Gonçalves Fernandes Rolo — convertida em definitiva
a respectiva nomeação como assistente administrativa do Supremo
Tribunal Administrativo em 27 de Dezembro de 2002, nos termos
do n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Janeiro de 2003. — A Directora dos Serviços Administrativos
e Financeiros, Virgínia Silva Lopes.

Declaração n.o 19/2003 (2.a série):

Ilda Maria Ferreira Paias Ferreira — em 27 de Dezembro nos termos
do n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
foi convertida em definitiva a respectiva nomeação como assistente
administrativa, do Supremo Tribunal Administrativo. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Janeiro de 2003. — A Directora dos Serviços Administrativos
e Financeiros, Virgínia Silva Lopes.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso n.o 547/2003 (2.a série). — Concurso n.o 24/2002. — 1 —
Nos termos do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público
que, por despacho do reitor da Universidade do Algarve de 19 de
Fevereiro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar do dia seguinte ao da publicação deste aviso no Diário da
República, concurso interno de acesso geral para provimento de dois
lugares de técnico profissional principal da carreira de técnico pro-
fissional, área de apoio ao ensino e investigação, do quadro do pessoal
não docente da Universidade do Algarve.

2 — O concurso é válido por um ano.
3 — Local de trabalho — Universidade do Algarve.
4 — Conteúdo funcional — funções de natureza executiva e de apli-

cação técnica, com base no conhecimento ou adaptação de métodos
e processos enquadrados em directivas bem definidas, na área de
apoio ao ensino e investigação, respectivamente nos laboratórios ine-
rentes aos cursos ministrados na Universidade do Algarve e apoio
à preparação das respectivas aulas.

5 — Vencimento e condições de trabalho — o vencimento é o cons-
tante do mapa anexo ao Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro,
com a redacção dada pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, e as condições
de trabalho as vigentes para os funcionários públicos.

6 — Condições de candidatura — podem ser opositores ao concurso
os funcionários que satisfaçam, para além dos requisitos gerais defi-
nidos no artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, o
seguinte requisito especial: ser técnico profissional de 1.a classe com,
pelo menos, três anos na categoria e classificação de serviço não infe-
rior a Bom.

7 — Método de selecção — avaliação curricular:

a) Habilitação académica de base, onde se valorizarão as habi-
litações literárias apresentadas pelos candidatos;

b) Formação profissional, em que se ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as rela-
cionadas com a área funcional dos lugares postos a concurso;

c) Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na carreira para a qual é aberto o concurso,
valorizando o exercício de funções de apoio ao ensino e inves-
tigação, bem como outras capacitações adequadas, com ava-
liação da sua natureza e duração, em especial na área de
actividade em que é aberto o concurso, designadamente no
ensino superior;

d) Classificação de serviço (expressão quantitativa, sem arre-
dondamento).

8 — A classificação final dos candidatos resultará da média arit-
mética ponderada das classificações obtidas em cada um dos métodos
de selecção e será expressa numa escala de 0 a 20 valores, consi-
derando-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação
inferior a 9,5 valores, conforme o estipulado no n.o 1 do artigo 36.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

9 — Os factores de apreciação e ponderação a considerar na ava-
liação curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reuniões do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

10 — A candidatura para admissão ao concurso deve ser forma-
lizada através de requerimento, dirigido ao reitor da Universidade
do Algarve, Campus da Penha, 8000-117 Faro ou entregue pessoal-
mente nos Serviços de Recursos Humanos desta Universidade, até
ao termo do prazo a que se refere o n.o 1 do presente aviso.

10.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, data de nascimento, número
e data de validade do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, situação militar, residência e número
de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Categoria e serviço a que pertence;
d) Declaração, sob compromisso de honra, em como reúne os

requisitos gerais para admissão ao concurso;
e) Número do concurso a que concorre.

10.2 — O requerimento deverá ser acompanhado da seguinte
documentação:

a) Curriculum vitae detalhado e actualizado, donde constem,
nomeadamente, as funções que tem exercido e respectiva
duração e formação profissional que possui;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias ou foto-
cópia do mesmo;

c) Declaração dos serviços a que os candidatos se achem vin-
culados, da qual constem, de maneira inequívoca, a existência
e natureza do vínculo à função pública, a antiguidade que
possuem na categoria, na carreira e na função pública e clas-
sificação de serviço, com a sua expressão quantitativa, res-
peitante ao número de anos exigidos como requisito especial
para admissão ao concurso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito, com a respectiva
comprovação.

11 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri do


