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 MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

Aviso (extrato) n.º 8476/2018

Procedimento concursal para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado,

restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP
Rosinda Maria Freire Pimenta, Vereadora da Câmara Municipal de 

Mértola com competências delegadas na gestão de recursos humanos, 
torna público, para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º 
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que se encontra afixada no 
átrio do edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça Luís de Ca-
mões, em Mértola, e disponível na página eletrónica da autarquia, em 
www.cm -mertola.pt., a lista de ordenação final dos candidatos ao pro-
cedimento concursal, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de 
regularização extraordinária de vínculos precários, para provimento de 
1 posto de trabalho de Técnico Superior (na área da Geografia), publi-
citado na BEP e na página eletrónica da autarquia no dia 02/05/2018.

7 de junho de 2018. — A Vereadora, Rosinda Maria Freire Pimenta.
311412879 

 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso n.º 8477/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preen-
chimento cinco postos de trabalho na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da 
carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de atividade 
de sapadores florestais.

Lista de ordenação final
Nos termos do despacho do Presidente da Câmara Municipal de Mira, 

de 7 de junho de 2018, ao abrigo do n.º 2 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, na atual redação, foi homologada a Lista 
Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados no Procedimento 
concursal comum por tempo indeterminado, para contratação de cinco 
Assistentes operacionais, na área de atividade de Sapadores florestais, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, previsto no mapa de pessoal do município, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, N.º 137 de 18 de julho de 2017 e na 
BEP sob o n.º OE 201707/0277.

Nos termos dos n.os 4.º e 5.º do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de janeiro de 2009, na atual redação, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção do ato de homologação da lista de 
ordenação final.

Candidatos Aprovados:
1.º lugar: Vítor Marco dos Santos — 18,8 valores
2.º lugar: Sérgio Paulo Silva Moreira — 17,4 valores
3.º lugar: José Manuel Pires de Oliveira — 17 valores
4.º lugar: Ricardo Loureiro da Silva — 16 valores
5.º lugar: Davide Miguel dos Santos Almeida — 15,6 valores
6.º lugar: Pedro André Botas Moço — 14,2 valores

Candidatos Excluídos:
Dinis Filipe do Espírito Santo Maia a)
a) Por não possuir formação específica na área, nos termos do n.º 12 

do aviso do concurso.
7 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, José Rei Soares de 

Almeida, Dr.
311414847 

 MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

Edital n.º 608/2018
José Eduardo Lopes Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Moi-

menta da Beira, torna público que, ao abrigo da competência constante na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
Câmara Municipal de Moimenta da Beira, em sua reunião ordinária, rea-
lizada no dia 14 de maio de 2018, deliberou, por unanimidade classificar 

o imóvel «Externato Infante D. Henrique» como MIM — Monumento 
de Interesse Municipal, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, conjugado com o disposto na alínea t) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como no n.º 6 
do artigo 15.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

8 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, José Eduardo Lopes 
Ferreira.

311417293 

 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 8478/2018
Para os devidos efeitos, torna -se público que foi concedida à Assistente 

Técnica, em exercício de funções em regime de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, Maria João Borges Alves da Silva, a prorrogação 
da licença sem remuneração em que se encontra, pelo período de um 
ano, com efeitos a 01 de janeiro de 2018, ao abrigo e nos termos do 
disposto no artigo 281.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

21 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Mário 
Artur Correia Lopes.

311397805 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 8479/2018

Abertura do período de discussão pública — Delimitação
de unidade de execução em Aires, freguesia de Palmela

Torna -se público, nos termos do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio, RJIGT, no seguimento da deliberação camarária de 23 de 
maio de 2018, que se irá proceder à abertura de um período de discussão 
pública referente à delimitação de uma unidade de execução em Aires, 
freguesia de Palmela.

A discussão pública decorre por um período de 20 dias, similar ao 
aplicável à elaboração de planos de pormenor, nos termos do disposto 
no n.º 2 artigo 89.º do RJIGT, contados a partir do quinto dia da data de 
publicação do Aviso no Diário da República.

A documentação que instrui este procedimento, encontra -se dispo-
nível para consulta, no Atendimento Municipal Presencial, durante o 
horário de expediente e na página da Internet da Câmara Municipal em 
www.cm -palmela.pt.

A formulação de sugestões e de pedidos de esclarecimento no âm-
bito deste procedimento, deverão ser realizadas por escrito e dirigidas 
ao Presidente da Câmara Municipal de Palmela, utilizando, para o 
efeito, impresso próprio que pode ser obtido nos locais acima referidos.

Para constar se publica o presente Aviso no Diário da República 
e na comunicação social, sendo ainda afixados nos lugares de estilo 
Editais de igual teor.

24 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Álvaro Manuel 
Balseiro Amaro.

311374558 

 Aviso n.º 8480/2018

Procedimento concursal comum com vista à constituição de relações 
jurídicas de emprego público por tempo indeterminado,

para preenchimento de postos de trabalho do mapa de pessoal
1 — Publica -se a abertura do presente procedimento concursal co-

mum, na sequência das deliberações tomadas em reuniões de Câmara, 
realizadas em 8 de fevereiro de 2017 e 10 de janeiro de 2018, e do 
despacho proferido pelo Sr. Vereador Adilo Oliveira Costa, em 5 de 
junho de 2018, no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Presidente da Câmara, por Despacho n.º 33/2017, datado de 30 de ou-
tubro, de acordo com o disposto nos artigos 30.º, n.os 1 a 4, e 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, doravante designada por 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com a 
alínea a) do artigo 3.º e artigo 19.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, pelo prazo de quinze dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, com vista à admissão em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 


