
Diário da República, 2.ª série — N.º 116 — 17 de Junho de 2011  25905

classificativa e o sistema de valoração final do método, serão facultadas 
aos candidatos, sempre que solicitadas.

18 — Os candidatos excluídos são notificados através de carta regis-
tada/correio electrónico ou publicação no Diário da República, para a 
realização da audiência aos interessados nos termos dos artigos 100.º e 
101.º do Código do Procedimento Administrativo.

No que se refere aos candidatos admitidos serão convocados, através 
de notificação do dia, hora e local para a realização dos métodos de 
selecção, por uma das formas atrás referidas.

19 — A publicitação dos resultados obtidos, em cada método de se-
lecção intercalar é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada na Divisão de Gestão de Recursos Humanos e da Qualidade 
da Câmara Municipal de Loulé e disponibilizada no site da Câmara 
Municipal de Loulé, www.cm -loule.pt.

Os candidatos aprovados em cada método são convocados para a 
realização do método seguinte através da notificação por uma das for-
mas atrás previstas.

20 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publi-
citada nos termos do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro, republicada na Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de Abril após 
aplicação dos métodos de selecção.

21 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, republicada na Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de Abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), devendo estar disponível para consulta no pri-
meiro dia útil seguinte à data da publicação do presente aviso no Diário
da República, na página electrónica da Câmara Municipal de Loulé e 
num jornal de expansão nacional, por extracto, num prazo máximo de 
3 dias úteis contados da mesma data.

22 — Posicionamento remuneratório: Após o termo do procedimento 
concursal a Câmara Municipal de Loulé negociará com o trabalhador 
recrutado a fim de determinar o seu posicionamento remuneratório, 
conforme preceitua o artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, 
na redacção da Lei n.º 3 -B/2010 de 28 de Abril e alínea d) do n.º 1 do 
artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (conforme Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de Abril).

23 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 03 de Fevereiro, 
e para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com deficiência 
devem declarar, no formulário de candidatura, o respectivo grau de 
incapacidade e tipo de deficiência e, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 3.º do citado diploma, no procedimento do concurso em que o 
número de lugares a preencher seja inferior a dez e igual ou superior a 
três, é garantida a reserva de um lugar para candidatos com deficiência.

25 de Maio de 2011. — O Presidente da Câmara, Sebastião Francisco 
Seruca Emídio.

304725098 

 Aviso n.º 12825/2011
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, e por recurso à reserva de 
recrutamento interna existente nesta Autarquia, por via do Procedimento 
Concursal n.º 12/2010, de recrutamento para o preenchimento de um 
posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 117, 
de 18 de Junho de 2010, para a categoria de Assistente Operacional, se 
torna público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com o trabalhador José Manuel Bruno Faria, 
na categoria de Assistente Operacional da carreira de Assistente Ope-
racional, 1.ª Posição, nível 1, com início em 01/06/2011.

26 de Maio de 2011. — Por delegação do Presidente da Câmara, a 
Vereadora, Maria Teresa Francisco Menalha.

304775845 

 Aviso n.º 12826/2011
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, na sequência do Procedi-
mento Concursal n.º 67/2010, de recrutamento para o preenchimento 
de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 226, de 22 de Novembro de 2010, se torna público que foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com O trabalhador André Guy Paul Deltell, na categoria de Técnico 
Superior da carreira de Técnico Superior, 2.ª Posição, nível 15, com 
início em 01/06/2011.

27 de Maio de 2011. — Por delegação do Presidente da Câmara, a 
Vereadora, Maria Teresa Francisco Menalha.

304775772 

 Aviso n.º 12827/2011

Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, na sequência do Procedimento 

Concursal n.º 72/2010, para constituição de reservas de recrutamento 
na categoria de técnico superior da carreira de técnico superior, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 18 de 
Novembro de 2010, se torna público que foram celebrados, contratos de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com as trabalha-
doras Ana Isabel Lourenço Diogo e Teresa Cristina Gonçalves Pereira 
Neto Gomes, na categoria de Técnico Superior da carreira de Técnico 
Superior, 2.ª Posição, Nível 15, com início em 01/06/2011.

3 de Junho de 2011. — Por delegação do Presidente da Câmara, a 
Vereadora, Maria Teresa Francisco Menalha.

304774298 

 Aviso n.º 12828/2011
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto no artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, por via do Procedimento 
Concursal n.º 63/2010, aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 223, de 17 de Novembro de 2010 e por recurso à 
reserva de recrutamento interna do referido Procedimento existente nesta 
Autarquia, para a categoria de assistente operacional, se torna público 
que foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com os trabalhadores Filipe Martins Guerreiro, 
José António Alves Rodrigues e Nuno Alexandre Cabo Marques, na ca-
tegoria de Assistente Operacional da carreira de Assistente Operacional, 
1.ª Posição, nível 1, com início em 01/06/2011.

6 de Junho de 2011. — Por delegação do Presidente da Câmara, a 
Vereadora, Maria Teresa Francisco Menalha.

304777368 

 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

Aviso (extracto) n.º 12829/2011
Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1,do artigo 37.º, da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, na sequência do procedimento con-
cursal de recrutamento para preenchimento de dois postos de trabalho 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, aberto por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 20 de Outubro 
de 2010 e Declaração de Rectificação publicada no Diário da República 
n.º 218, de 10 de Novembro de 2010, se torna público que foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
Sílvia Raquel Teixeira Monteiro e Cristina Isabel Couto Nunes Pereira, 
da carreira/categoria de Técnico Superior (Psicologia), com a 2.ª posição 
remuneratória, correspondente ao nível 15 (da tabela única da carreira 
de Técnico Superior, a que corresponde a remuneração base mensal de 
1 201.48€, com início em 01 de Junho de 2011.

2 de Junho de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Ma-
nuel Moreira.

304756267 

 MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Despacho n.º 8376/2011
Por Despacho de 26 de Maio de 2011 do Senhor Vereador a Tempo 

Inteiro por Delegação de Competências, Dr. José Lopes Maçaira, foi 
declarada a nulidade do procedimento concursal aberto pelo aviso 
n.º 11919/2009, de 06 de Julho para preenchimento de um posto de 
trabalho de Técnico Superior para desempenho de Funções de Jurista 
no âmbito do Projecto “SISTMIR”

31 de Maio de 2011. — O Vereador a tempo inteiro, José Lopes 
Maçaria.

304754444 

 MUNICÍPIO DO MONTIJO

Edital n.º 595/2011

Aviso de abertura do período de discussão pública da proposta
de Plano de Pormenor do Barrão

Maria Amélia Macedo Antunes, Presidente da Câmara Municipal 
de Montijo, torna público que, nos termos do disposto nos n.º 3 e 4 do 
artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção 
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dada pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, se irá proceder 
ao período de discussão pública, com a duração de 22 dias úteis a con-
tar do 5.º dia seguinte ao da publicação do presente edital na 2.ª série 
do Diário da República, do denominado Plano de Pormenor do Bar-
rão, que incide sobre o prédio com a área de 16,5527 ha, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.º 04312/020110, 
inscrito na matriz cadastral sob o artigo 12, da secção P e sobre a área 
de 0,1380 ha do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Montijo sob o n.º 2297, a fls. 167 v.º do livro B -6, inscrito na matriz 
cadastral sob o artigo 10, da secção P, ambos da freguesia de Montijo, 
concelho de Montijo.

Mais faz saber que, a proposta de plano, bem como os pareceres 
emitidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo e por outras entidades, a acta da conferência de 
serviços e o resultado da concertação, encontram -se patentes para consulta 
no Edifício dos Paços do Concelho, sito na Rua Manuel Neves Nunes 
de Almeida — Montijo, entre as 9:00 e as 17:00 horas, de todos os dias 
úteis, convidando -se todos os interessados para, no decorrer do prazo 
acima referido, apresentarem, por escrito, as reclamações, observações 
ou sugestões que entenderem por convenientes, dirigindo -as à Presidente 
da Câmara Municipal de Montijo, em requerimento que identifique devi-
damente o seu subscritor e que seja entregue pessoalmente ou remetido 
através do correio, até final do prazo do período de discussão pública.

Para conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos 
Paços do Concelho, Sede da Junta de Freguesia e publicado no jornal 
local “Diário da Região” e ainda no site www.mun -montijo.pt.

E eu, Luís Pedro Cerqueira), Director do Departamento de Ordena-
mento do Território e Urbanismo, o subscrevi.

13 de Junho de 2011. — A Presidente da Câmara, Maria Amélia 
Antunes.

204792474 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 12830/2011
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 

torna -se pública a Lista de Ordenação Final do procedimento concursal 
comum para preenchimento de dois postos de trabalho, na carreira e 
categoria de Assistente Operacional (Cemitério), conforme mapa de pes-
soal deste Município, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo determinado, a que se refere o aviso publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 43, de 02/03/2011, homologada por 
despacho do Presidente da Câmara de 2 de Dezembro de 2010.

Lista unitária de ordenação final
Paulo Renato Alão Ruas Camacho — 18,95 valores.
Sidónio Nunes Estevão — 17,90 valores.
José Paulino Maria da Silva — 16,15 valores.
Ricardo Jorge de Oliveira Guerreiro — 15,80 valores.
Carlos Manuel Simões Carvalho — 14,95 valores.
Sílvia Isabel de Jesus Domingos Lourenço — 13,20 valores.
António Manuel Santos Eufigénio — Excluído por ter obtido nota 

inferior a 9,5 valores no método ‘Prova de Conhecimentos’
Ilberto dos Santos Dias Pacheco — Excluído por ter obtido nota 

inferior a 9,5 valores no método ‘Prova de Conhecimentos’
João Manuel Portela Paquete — Excluído por ter obtido nota inferior 

a 9,5 valores no método ‘Prova de Conhecimentos’
Joaquim Loução Oliveira — Excluído por ter obtido nota inferior a 

9,5 valores no método ‘Prova de Conhecimentos’
José Luís Damaso da Silva — Excluído por ter obtido nota inferior 

a 9,5 valores no método ‘Prova de Conhecimentos’

O presente aviso cumpre o estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º, con-
jugado com a alínea d), n.º 3 do artigo 30.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

27 de Maio de 2011. — O Vereador em regime de permanência, 
(despacho de delegação de competências n.º 679/2011 P, de 11/02), 
Ricardo Cardoso.

304755465 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Aviso n.º 12831/2011
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela 

da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, e considerando o previsto nos 
n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 76.º e n.º 1 do artigo 78.º, todos do 
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, em conjugação com o n.º 1 da cláusula 
1.ª, e n.º 2 da cláusula 6.ª, do Acordo Colectivo de Trabalho n.º 1/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de Setem-
bro, ex vi n.º 1 do artigo 1.º do regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 2 de Março, e 
para efeitos dos números 6 e 7 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, face ao processo de avaliação, elaborado nos termos 
do disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Feve-
reiro, que se encontra arquivado nos respectivos processos individuais, 
declaro concluído com sucesso o período experimental dos seguin-
tes encarregados operacionais, na área funcional de limpeza urbana:

António Manuel Dias Gregório; António Pereira José; Ezequiel Borges 
Dias Moreira; Humberto António Simões Pereira; Rui Manuel Fialho 
Mendes.

5 de Maio de 2011. — Pelo Presidente, a Directora Municipal da Di-
recção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional, 
Paula Magalhães Saraiva.

304646188 

 Aviso n.º 12832/2011
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela 
da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, e considerando o previsto nos 
n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 76.º e n.º 1 do artigo 78.º, todos do 
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, em conjugação com o n.º 1 da cláusula 
1.ª, e n.º 2 da cláusula 6.ª, do Acordo Colectivo de Trabalho n.º 1/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de Setem-
bro, ex vi n.º 1 do artigo 1.º do regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 2 de Março, e 
para efeitos dos números 6 e 7 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, face ao processo de avaliação, elaborado nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
que se encontra arquivado nos respectivos processos individuais, declaro 
concluído com sucesso o período experimental dos seguintes assistentes 
operacionais, na área funcional de limpeza urbana:

Anabela dos Reis Camacho; Mónica Isabel Pinto Ribeiro.
26 de Maio de 2011. — Pelo Presidente, a Directora Municipal da 

Direcção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacio-
nal, Paula Magalhães Saraiva.

304730573 

 Aviso n.º 12833/2011
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela 
da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, e considerando o previsto nos 
n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 76.º e n.º 1 do artigo 78.º, todos do 
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, em conjugação com o n.º 1 da cláusula 
1.ª, e n.º 2 da cláusula 6.ª, do Acordo Colectivo de Trabalho n.º 1/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de Setem-
bro, ex vi n.º 1 do artigo 1.º do regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 2 de Março, e 
para efeitos dos números 6 e 7 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, face ao processo de avaliação, elaborado nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
que se encontra arquivado nos respectivos processos individuais, declaro 
concluído com sucesso o período experimental dos seguintes assistentes 
operacionais, na área funcional de limpeza urbana:

Adelina Rosa Costa Alfredo Escaleira; Alexandre David Lopes Oli-
veira; Alice da Assunção Gaspar; Amândio Jerónimo Simões; Américo 
Jorge Pereira Quintino; Ana Maria da Silva Cordeiro; Andreia Sofia 
Costa Silva Fonseca; Artur José Simões Fernandes; Augusto dos Santos; 
Bruno Manuel Pereira da Costa; Bruno Ricardo Salvado Fonseca da 
Silva; Carla Cristina Neves dos Santos Alvites; Carlos Alberto Reis dos 
Santos; Carlos Alberto Turpin Figueiredo Duarte; Carlos Filipe Freire 
Fernandes; Célsio Duarte Gomes Loureiro; Cleonise da Silva Marcos 
Holden Malulo; Eduardo Gomes Moniz; Elizabete Maria de Pina Mo-
niz; Emanuel de Jesus Silva Moreira; Fernando da Costa Borges dos 
Santos; Fernando José Marau Sabino; Gil Vicente Pereira Gonçalves; 
Gilda Rodrigues Fonseca Oliveira; Gonçalo Martins Faísca; Ivo Nuno 
Correia Duarte; Joana Isabel Garcia Domingos; João André Cordeiro 
Guerra; João Gil Santos Chantre; José Armindo Martins Rosa; José Go-
mes Gonçalves; Lucindo Alberto Gonçalves Semedo Borges; Luís Diogo 




