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 MUNICÍPIO DE LAGOS

Aviso n.º 4853/2017

Publicitação da lista unitária de ordenação final

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 
de janeiro, na sua atual redação, torna-se público que foi homologada, 
por meu despacho datado de 3/04/2017, a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos relativa ao procedimento concursal comum para 
constituição de vínculo de emprego público na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
preenchimento de 4 postos de trabalho na carreira/categoria de assis-
tente operacional (Auxiliar Técnico de Turismo), aberto pelo Aviso 
n.º 9112/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, 
de 21 de julho de 2016.

A lista unitária de ordenação final encontra-se disponível na página 
eletrónica do município de Lagos em www.cm-lagos.pt e afixada nos 
Paços do Concelho Século XXI.

5 de abril de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria Joaquina 
Baptista Quintans de Matos.

310415599 

Nível 5, cessou a sua relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, por motivo de aposentação, com efeitos a partir de 1 de 
abril de 2017.

3 de abril de 2017. — O Vereador do Pelouro da Administração e 
Gestão de Recursos Humanos, Fernando Sardinha.

310417307 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso n.º 4854/2017
Raul Miguel de Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Muni-

cipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) 
do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna público que em 31 de março de 2017 foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
os trabalhadores abaixo mencionados, com efeitos ao dia 01 de abril 
de 2017, sem sujeição a período experimental, conforme de seguida 
se indica:

Senhora Marisa Liliana Oliveira Rodrigues, a que corresponde a 
carreira e categoria de Fiscal Municipal de 2.ª Classe, e a 1.ª posição 
remuneratória da categoria | 5.º nível remuneratório da tabela re-
muneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, 
sendo o contrato celebrado na sequência da consolidação definitiva 
nos serviços do Município de Leiria de mobilidade interna na 
categoria;

Senhora Susete Maria da Piedade Rosa, a que corresponde a car-
reira e categoria de Assistente Operacional — área de atividade de 
ação educativa, e a posição remuneratória entre 01 e 02 da categoria 
| nível remuneratório entre 1 e 2 da tabela remuneratória única dos 
trabalhadores que exercem funções públicas, sendo o contrato cele-
brado na sequência de regresso de licença sem remuneração de longa 
duração.

4 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul Castro.
310412496 

 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 4855/2017
1 — No âmbito do Procedimento Concursal Comum para Assistente 

Operacional (Tratador Apanhador de Animais),referencia 2, aberto pelo 
Aviso n.º 5043/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, 
de 7 de maio de 2015, e em conformidade com o disposto no n.º 6 
do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, informa -se 
que se encontra afixada no átrio do Edifício Central da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, sito no Campo Grande, n.º 25, piso 0, todos os dias 

úteis, das 08h00 às 20h00, e disponível na página eletrónica desta en-
tidade empregadora pública em: www.cm -lisboa.pt/municipio/camara-
-municipal/recursos -humanos/recrutamento, a lista unitária de ordenação 
final (Anexo C da Ata n.º 49, de 19 de abril de 2017) homologada por 
meu despacho de 26 de abril de 2017, nos termos do n.º 2 do artigo 36.º 
da referida Portaria.

2 — Notificam -se ainda todos os candidatos, incluindo os excluídos 
no decurso da aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação 
da lista unitária de ordenação final, nos termos das disposições conju-
gadas da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, 
ambos da citada Portaria.

3 — Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser 
interposto recurso hierárquico, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da 
mencionada Portaria.

4 — O processo de concurso pode ser consultado nas instalações da 
Divisão de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos do Departa-
mento de Gestão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Lisboa, 
sitas no Campo Grande, n.º 27, Bloco E, 12.º andar, todos os dias úteis 
das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

Competência Subdelegada — Despacho n.º 4/DMRH/15, de 1 de 
setembro, publicado no Boletim Municipal n.º 1125, de 10 de setembro 
de 2015, alterado pelo Despacho n.º 8/DMRH/15,de 6 de novembro, 
publicado no Boletim Municipal n.º 1134, de 12 de novembro de 2015.

27 de abril de 2017. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos, João Pedro Contreiras.

310459314 

 Aviso n.º 4856/2017
1 — No âmbito do Procedimento Concursal Comum para Assistente 

Operacional (Coveiro), Referência 1, aberto pelo Aviso n.º 5043/2015, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 7 de maio de 
2015, e em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, informa -se que se encontra 
afixada no átrio do Edifício Central da Câmara Municipal de Lisboa, 
sito no Campo Grande, n.º 25, piso 0, todos os dias úteis, das 08h00 
às 20h00, e disponível na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Lisboa, em http://www.cm -lisboa.pt/municipio/camara -municipal/
recursoshumanos/recrutamento, a lista unitária de ordenação final 
(Anexo D da Ata n.º 39, de 21 de abril de 2017) homologada por meu 
despacho de 27 de abril de 2017, nos termos do n.º 2 do artigo 36.º 
da referida Portaria.

2 — Notificam -se ainda todos os candidatos, incluindo os excluídos 
no decurso da aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação 
da lista unitária de ordenação final, nos termos das disposições conju-
gadas da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, 
ambos da citada Portaria.

3 — Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser 
interposto recurso hierárquico, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da 
mencionada Portaria.

4 — O processo de concurso pode ser consultado nas instalações da 
Divisão de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos do Departa-
mento de Gestão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Lisboa, 
sitas no Campo Grande, n.º 27, Bloco E, 12.º andar, todos os dias úteis 
das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

Competência Subdelegada — Despacho n.º 4/DMRH/15, de 1 de 
setembro, publicado no Boletim Municipal n.º 1125, de 10 de setembro 
de 2015, alterado pelo Despacho n.º 8/DMRH/15,de 6 de novembro, 
publicado no Boletim Municipal n.º 1134, de 12 de novembro de 2015.

27 de abril de 2017. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos, João Pedro Contreiras.

310459136 

 MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Aviso (extrato) n.º 4857/2017

Regulamento de Utilização e Cedência da Frota Automóvel
 do Município de Mirandela

António Almor Branco, Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, 
torna público, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea k) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual 
redação, e no disposto no artigo 139.º do atual Código do Procedimento 
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Administrativo, que a Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 21 
de abril de 2017, aprovou o Regulamento Interno designado Regulamento 
de Utilização e Cedência da Frota Automóvel do Município de Mirandela, 
que se encontra disponível para consulta na página do Município em 
http://www.cm -mirandela.pt/pages/574?folder_id=91.

21 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, António Almor 
Branco.

310449002 

 MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

Aviso (extrato) n.º 4858/2017

Consolidação de mobilidade intercategorias — Reinaldo Alves

No uso de competência delegada, por de meu despacho de 05 -abr -2017, 
nos termos do disposto no artigo 99.º -A da LTFP, introduzido pela LOE 
2017 (Lei n.º 46/2016, de 28 -dez), determinei a consolidação definitiva 
da mobilidade de Reinaldo Assunção da Silva Alves, na carreira de 
assistente técnico e na categoria de coordenador técnico, com efeitos 
a 01 -abr -2017, sendo remunerado pela 1.ª posição remuneratória da 
categoria correspondendo ao nível 14 da tabela única aprovada pela 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 -dez.

5 de abril de 2017. — A Vereadora do Pelouro de Recursos Humanos, 
Arminda Lurdes Andrez.

310412641 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 4859/2017
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º do Preâmbulo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
torna -se público que na sequência da homologação da lista de ordenação 
final, referente ao procedimento concursal comum para provimento de 
4 postos de trabalho de Assistente Operacional (Serviços Gerais), aberto 
por aviso publicado no Diário da República, n.º 107, II.ª série do dia 
03/06/2016, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, com os candidatos, António Manuel Rodrigues 
Finha, José Manuel Martins Batista e Rogério da Silva Henriques, com 
efeitos a contar do dia 01 de abril de 2017 e ainda com a candidata Fátima 
de Jesus Rôla da Costa com efeitos a contar do dia 06 de abril de 2017, 
todos para a carreira e categoria acima referida, 1.ª posição, nível 1.

Mais se torna público que, os períodos experimentais de vínculo 
tiveram início nos dias 01 e 06 de abril de 2017, respetivamente, 
com a duração de 90 dias e serão avaliados de acordo com a seguinte 
fórmula:

CF = (0,60 x ER) + (0,30 x R) + (0,10 x AF)

sendo que:

CF = Classificação Final; ER — Elementos Recolhidos pelo júri; 
R — Relatório; AF — Ações de Formação frequentadas.

7 de abril de 2017. — A Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvi-
mento, Gestão Financeira e Recursos Humanos, Maria de Jesus Mendes.

310418911 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Aviso n.º 4860/2017
Em cumprimento do exposto nos n.os 4, 5 e 6, do artigo 36.º, da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, que regulamenta a tramitação do 
procedimento concursal com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que foi homologada 
por meu despacho de 4 de abril de 2017, a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos admitidos ao procedimento concursal com vista 
à constituição de reservas de recrutamento por tempo indeterminado 
para assistentes operacionais na área de ação educativa, publicitado 
através do Aviso n.º 7745/2016, 2.ª série do Diário da República, 
de 21 de junho. A lista unitária de ordenação final dos candidatos 

encontra -se publicitada no portal internet do município de Oeiras 
(www.cm -oeiras.pt) e afixada na divisão de recursos humanos, sita 
na rua 7 de junho de 1759, em Oeiras.

6 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, Paulo Vistas.
310417048 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Aviso (extrato) n.º 4861/2017

Nos termos a para os efeitos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 40.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e em 
cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-
-se público que, em virtude da utilização da reserva de recrutamento 
constituída na sequência do procedimento concursal aberto por aviso 
publicado no Diário da República, n.º 203, de 16 de outubro de 2015, 
referência A), e por meus despachos de 02/03/2017 e 04/04/2017 
contratei na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado em período experimental, as candidatas 
Sandra Costa Teque, Cláudia Amorim Almeida, Sandra Carina Va-
lente, Rosa Maria Martins Silva Valente, Diana Raquel Costa Silva, 
Susana Cristina Santos Pinho com início a 06/03/2017, Fátima Ra-
quel Marques Rodrigues com início a 03/04/2017 e Ana Margarida 
Ferreira Azevedo, com início a 10/04/2017 para a carreira/categoria 
de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente à 
1.ª posição e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, 
montante pecuniário €557,00.

Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 46.º do anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, e nos termos do referido despacho, o 
júri do período experimental será o mesmo do procedimento con-
cursal exceto para a candidata Fátima Raquel Marques Rodrigues 
que será constituído por: Presidente: Emília Albina Borges Baptista 
Marques, Coordenadora Técnica; Vogais efetivos: Carla Donzília 
Lima Godinho, Técnica Superior e Maria Júlia Martins Silva Coelho, 
Coordenadora Técnica; Vogais suplentes: Ana Lúcia Tavares Matos 
Gomes, Técnica Superior e Anabela Conceição Ferreira, Técnica 
Superior.

A primeira vogal efetiva substituirá a presidente nas suas faltas e 
impedimentos.

10 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Isidro Marques Figueiredo, Dr.

310422548 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 4862/2017
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 4.º, conciliado com o disposto no artigo 99.º-A da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi consolidada 
definitivamente por meu despacho com efeitos à data de 3 de abril 
de 2017, a mobilidade intercarreiras no mesmo órgão, na categoria 
de Técnico Superior (Área Ciências da Educação), da trabalhadora 
Nilza Maria da Silva Gomes, com o vencimento ilíquido 1.201,48€ 
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos), correspon-
dente à 2.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 15, da 
tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas.

5 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Celso 
Manuel Gomes Ferreira, Dr.

310420166 

 MUNICÍPIO DE PENAFIEL
Aviso (extrato) n.º 4863/2017

Nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 
público que, por motivo de aposentação, cessa a relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado com Maria Fernanda Barbosa 
Magalhães, Assistente Operacional, posição e nível remuneratório 1 
(557,00€), a partir de 1 de fevereiro de 2017.

5 de abril de 2017. — O Vereador dos Recursos Humanos, Dr. Rodrigo 
Santos Lopes.

310421308 


