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MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 15866/2016

Aviso n.º 15863/2016

Procedimento concursal para constituição de relação jurídica de
emprego público em contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de
trabalho de assistente operacional da carreira geral de assistente
operacional — Ref F — Auxiliar Ação Educativa.

Para os devidos efeitos, se torna público que, por meus despachos de 14/10/2016 e ao abrigo do n.º 1 do artigo 24.º e do n.º 2 do
artigo 23.º, ambos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável
à renovação da comissão de serviço dos titulares dos cargos de
direção intermédia da administração local, por força do disposto
no artigo 17.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e, ao abrigo
da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo à Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, e do despacho de 18/10/2013, foi autorizada
a renovação da comissão de serviço, por um período de mais três
anos, com efeitos a partir de 16 de dezembro de 2016 aos dirigentes
abaixo indicados:
Cláudia Cristina Pinho da Silva, no cargo de direção intermédia de
2.º grau, Chefe da Divisão de Gestão e Planeamento Urbanístico.
Alberto Miguel Alvarenga Manso, no cargo de direção intermédia de
3.º grau, Unidade Funcional de Comunicação e Informação.
6 de dezembro de 2016. — A Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Felícia Maria Cavaleiro da Costa.
310073292
Aviso n.º 15864/2016
Para os devidos efeitos, se torna público que, por meus despachos de 17/10/2016 e ao abrigo do n.º 1 do artigo 24.º e do n.º 2 do
artigo 23.º, ambos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à
renovação da comissão de serviço dos titulares dos cargos de direção
intermédia da administração local, por força do disposto no artigo 17.º
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e, ao abrigo da alínea a) do
n.º 2 do artigo 35.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e
do despacho de 18/10/2013, foi autorizada a renovação da comissão
de serviço, por um período de mais três anos, com efeitos a partir
de 19 de dezembro de 2016 à dirigente Ana Maria da Silva Sancho,
no cargo de direção intermédia de 3.º grau, Unidade Funcional de
Informação Geográfica.
6 de dezembro de 2016. — A Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Felicia Maria Cavaleiro da Costa.
310073324

MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
Aviso n.º 15865/2016

Candidatos Aprovados

Classificação
Final

1 — Marta Alexandra Pereira Roseiro. . . . . . . . . . . . . . 15,00 Valores
2 — Patrícia Gomes Brandão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,60 Valores
3 — Sandra Paula Oliveira Franco Ribeiro . . . . . . . . . . 11,55 Valores
Do presente deverá ser dado publicidade nos termos legais.
(Isento de visto do Tribunal de Contas).
5 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Alberto Quintino, Eng.º
310073657

MUNICÍPIO DE TAVIRA
Declaração de retificação n.º 1251/2016
Aprovação da 1.ª Alteração do Plano de Pormenor
da Área Industrial de Santa Margarida
Para os devidos efeitos se declara que o Aviso n.º 14853/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de 25 de novembro,
saiu com a seguinte inexatidão:
A Planta de Implantação inserida corresponde à versão inicial do
plano e não à versão alterada e aprovada por Deliberação da Assembleia
Municipal em 3 de outubro de 2016, pelo que se procede à sua substituição pela Planta n.º 29-C.
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
37384 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_implantação_37384_1.jpg

Procedimento concursal para constituição de relação jurídica de
emprego público em contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de
trabalho de assistente operacional da carreira geral de assistente
operacional — Ref G — Auxiliar.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal identificado em epígrafe, aberto pelo aviso
n.º 1/2016, datado de 6 de janeiro de 2016 e publicado na 2.ª série do
Diário da República, n.º 15, de 22 de janeiro de 2016, homologada
por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 5 de
dezembro de 2016:
Candidatos aprovados

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal identificado em epígrafe, aberto pelo aviso n.º 1/2016,
datado de 6 de janeiro de 2016 e publicado na 2.ª série do Diário da
República, n.º 15, de 22 de janeiro de 2016, homologada por despacho do
Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 5 de dezembro de 2016:

Classificação
final

1 — Natália Maria Alexandre de Almeida. . . . . . . . . . 11,25 Valores
2 — Marta Alexandra Pereira Roseiro. . . . . . . . . . . . . 10,80 Valores
Do presente deverá ser dado publicidade nos termos legais.
(Isento de visto do Tribunal de Contas).
5 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Alberto Quintino, Eng.º
310073698

9 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
Manuel Nascimento Botelho.
610079724

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
Aviso n.º 15867/2016
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º, em conjugação
com o n.º 3 do artigo 30.º da portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na
sua atual redação, torna-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final
do Procedimento Concursal para constituição de vínculo de emprego
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
Tempo Indeterminado (CTFP TI) com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho da carreira/categoria geral de técnico superior área
funcional Engenharia Civil, Ref. TS2, publicado em Aviso n.º 10860, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 167, de 31 de agosto de 2016, homologada por despacho datado de 2 de dezembro de 2016, encontrando-se
a mesma afixada nas instalações da Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo, sito no Edifício dos Paços do Concelho, Largo Dr. Campos
Monteiro, 5160-303 Torre de Moncorvo e disponibilizada na sua página
eletrónica em www.torredemoncorvo.pt.
5 de dezembro de 2016 — O Presidente da Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo, Dr. Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves.
310081343

