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desta homologação, todos os candidatos ao procedimento concursal
acima referido.
Mais se torna público que a Lista Unitária de Ordenação Final homologada encontra-se afixada no edifício dos Paços do Concelho e publicitada
na página eletrónica do Município de Mangualde (www.cmmangualde.pt)
11 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, João Nuno
Ferreira Gonçalves Azevedo.
311644993
Aviso n.º 13701/2018
Para os efeitos previstos no 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 por meu
despacho datado de 06/09/2018, foi homologada, a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal de
caráter urgente de regularização de vínculos precários para ocupação dos
seguintes postos de trabalho:
Três postos de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Operacional, Leitor Cobrador de Consumos, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos do
aviso publicitado no site do Município de Mangualde e na BEP sob o
n.º OE201806/0862 — Referência L.
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n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, e em conformidade com as deliberações tomadas pelo júri,
torna-se público que a lista unitária de ordenação final do Programa de
Regularização Extraordinária dos vínculos Precários na carreira/categoria
de assistente operacional na área serviços de apoio às juntas de freguesia — acordos de execução (cantoneiro de vias), 2 postos de trabalho,
em regime de contrato em funções públicas por tempo indeterminado,
ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto por aviso
publicado na página eletrónica do Município e na bolsa de emprego
público, sob o n.º OE201807/0427, datado de 16 de julho de 2018, foi
homologada pelo Presidente da Câmara em 10/09/2018.
Candidatos classificados em 1.os lugares:
José Luís da Silva Paz — 12,28 valores;
João Manuel Viegas Costa Gaio — 12,28 valores;
A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada no edifício
dos Paços do Concelho, bem como divulgada na página eletrónica da
Autarquia (www.cm-marvao.pt).
10 setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Eng. Luís António
Abelho Sobreira Vitorino.
311644239

Candidatos Admitidos:
Nuno Miguel Fonseca Moreira — Classificação final 15,20 valores.
Nuno Alexandre Albuquerque Loureiro — Classificação final
14,80 valores.
Joel Davide Ribeiro da Silva — Classificação final 12,80 valores.
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, da atual redação da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro e para efeitos do disposto nos
os
n. 4 e 5 do artigo 36.º, da mesma Portaria, ficam desta forma notificados
desta homologação, todos os candidatos ao procedimento concursal
acima referido.
Mais se torna público que a Lista Unitária de Ordenação Final homologada encontra-se afixada no edifício dos Paços do Concelho e publicitada
na página eletrónica do Município de Mangualde (www.cmmangualde.pt)
11 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, João Nuno
Ferreira Gonçalves Azevedo.
311644928

MUNICÍPIO DE MURÇA
Aviso n.º 13704/2018
Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho de 10 de
agosto de 2018, no uso das minhas competências previstas na alínea a)
do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, nomeei, em regime de substituição e por urgente conveniência
de serviço, o seguinte trabalhador:
José Manuel Amaro Moutinho, Técnico Superior, no cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão de Educação, Cultura,
Desporto e Ação Social.
6 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Mário Artur
Correia Lopes.
311642846

Aviso n.º 13702/2018
Para os efeitos previstos no 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 por meu despacho datado de 07/09/2018, foi homologada, a lista
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento
concursal de caráter urgente de regularização de vínculos precários para
ocupação dos seguintes postos de trabalho:
Um posto de trabalho para a carreira e categoria de Técnico Superior,
na área de atividade de Geografia e Estudos Ambientais, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
nos termos do aviso publicitado no site do Município de Mangualde e
na BEP sob o n.º OE201806/0864 — Referência T.
Candidato Admitido:
Adriano José Nave Pereira.
Classificação Final: 19,200 valores.
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, da atual redação da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro e para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do
artigo 36.º, da mesma Portaria, ficam desta forma notificados desta homologação, todos os candidatos ao procedimento concursal acima referido.
Mais se torna público que a Lista Unitária de Ordenação Final homologada encontra-se afixada no edifício dos Paços do Concelho e
publicitada na página eletrónica do Município de Mangualde (www.
cmmangualde.pt)
11 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, João Nuno
Ferreira Gonçalves Azevedo.
311646289

MUNICÍPIO DE MARVÃO

Aviso n.º 13705/2018
Para os devidos efeitos faz-se público que, por despacho de 10 de agosto
de 2018, no uso das minhas competências previstas na alínea a) do n.º 2 do
artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos
do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicada à
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, reconduzo
as nomeações em regime de substituição dos seguintes trabalhadores:
Mário José Pinto Sampaio, Técnico Superior, no cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão Administrativa e Financeira;
António Moreira Carvalho Alves, Técnico Superior, no cargo de
direção intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão de Tecnologias de
Informática e Comunicações;
João Duarte Martins, Técnico Superior, no cargo de direção intermédia
de 2.º grau — Chefe da Divisão de Recursos Operacionais;
Rui Alberto Lopes, Técnico Superior, no cargo de direção intermédia
de 2.º grau — Chefe da Divisão de Obras Municipais;
Maria dos Anjos Alves Lopes Magalhães Correia, Técnico Superior,
no cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão de
Apoio e Gestão Urbana;
João Carlos Vaz Pinto Vilaverde, Técnico Superior, no cargo de direção
intermédia de 3.º grau — Dirigente da Unidade Municipal de Imagem
e Comunicação.
6 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Mário Artur
Correia Lopes.
311643129

MUNICÍPIO DE ODEMIRA
Aviso n.º 13706/2018

Aviso n.º 13703/2018

Conclusão do período experimental

Nos termos e para efeitos, da conjugação, do n.º 1 do artigo 10.º da
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria

Em cumprimento do disposto nos artigos 4.º e 45.º e seguintes da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, atualizada, torna-se público que, de

