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Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos Paços do Concelho, no jornal local, na 
Junta de Freguesia em questão, publicado na página oficial deste 
Município em www.cm -marco -canaveses.pt e na 2.ª série do Diário 
da República.

28 de abril de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Ma-
nuel Moreira.

209568007 

 MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO

Aviso (extrato) n.º 6267/2016

Prorrogação de mobilidades internas intercarreiras
e intercategorias dentro do mesmo órgão ou serviço

Torna -se público que, por meu despacho de 26 de abril último, foram 
prorrogadas, por acordo entre as partes, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º 
da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, as mobilidades internas intercar-
reiras e intercategorias dos trabalhadores abaixo indicados, até 31 de 
dezembro de 2016:

Elisabete Susana Rafael Sequeira — Mobilidade Interna Intercarreiras 
da carreira/categoria de Assistente Operacional para a carreira/categoria 
de Assistente Técnica, com a remuneração de € 683,13, correspondente 
à posição 1, nível 5;

Francisco José de Sousa Lemos Pinto — Mobilidade Interna Inter-
carreiras da carreira/categoria de Assistente Operacional para a car-
reira/categoria de Assistente Técnico, com a remuneração de € 683,13, 
correspondente à posição 1, nível 5;

José Eduardo Branco dos Santos — Mobilidade Interna Intercarreiras 
da carreira/categoria de Assistente Operacional para a carreira/categoria 
de Assistente Técnico, com a remuneração de € 683,13, correspondente 
à posição 1, nível 5;

Maria Alexandrina da Costa Arcanjo — Mobilidade Interna Inter-
carreiras da carreira/categoria de Assistente Operacional para a car-
reira/categoria de Assistente Técnica, com a remuneração de € 683,13, 
correspondente à posição 1, nível 5;

Maria Amália Ribeiro Nazário — Mobilidade Interna Intercarreiras 
da carreira/categoria de Assistente Operacional para a carreira/categoria 
de Assistente Técnica, com a remuneração de € 683,13, correspondente 
à posição 1, nível 5;

Paulo César de Barros Ribeiro — Mobilidade Interna Intercarreiras 
da carreira/categoria de Assistente Operacional para a carreira/categoria 
de Assistente Técnico, com a remuneração de € 683,13, correspondente 
à posição 1, nível 5;

Egas Teixeira Correia — Mobilidade Interna Intercategorias da car-
reira/categoria de Assistente Operacional para a categoria de Encarre-
gado Operacional, com a remuneração de € 892,53, correspondente à 
posição 2, nível 9;

Manuel Isaías de Freitas Amorim — Mobilidade Interna Intercate-
gorias da carreira/categoria de Assistente Operacional para a categoria 
de Encarregado Operacional, com a remuneração de € 837,60, corres-
pondente à posição 1, nível 8;

5 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Alberto 
Monteiro Pereira.

309561179 

 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 6268/2016
Para os devidos efeitos se torna público que, foram deferidos os pe-

didos de renovação das licenças sem remuneração, nos termos do n.º 1 
do artigo 280.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aos seguintes trabalhadores do 
mapa de pessoal desta Câmara Municipal:

João Alexandre Sol Teixeira, Assistente Técnico, com efeitos a partir 
de 04 de maio de 2016;

Manuel José Pinto Gonçalves, Técnico Superior, com efeitos a partir 
de 01 de julho de 2016.

3 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara, Prof. José Maria 
Garcia da Costa.

309553905 

 MUNICÍPIO DE OLEIROS

Despacho n.º 6575/2016

Exoneração do cargo de chefe de Gabinete de Apoio à Presidência
Tendo sido nomeada, a 3 de novembro de 2014, ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, conjugado com o artigo 43.º do mesmo diploma legal, 
como chefe do gabinete de apoio à presidência, a Senhora Dra. Sara 
Raquel Guimarães Fernandes, pelo presente despacho e a seu pedido a 
exonero, com efeitos a partir do dia 1 de maio de 2016, considerando -se 
assim revogado o meu Despacho n.º 4/2014.

Pelo profissionalismo, dedicação, eficácia e competência evidencia-
dos no exercício das suas funções, manifesto o meu reconhecimento 
público e louvor à Senhora Doutora Sara Raquel Guimarães Fernandes.

Dê -se conhecimento ao executivo.
29 de abril de 2016. — O Presidente da Câmara, Fernando Marques 

Jorge.
309557964 

 MUNICÍPIO DE OLHÃO

Declaração de retificação n.º 492/2016
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 6113/2016, publicada no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 92, de 12 de maio de 2016, retifica-
-se que onde se lê:

«[...] Rosyleno Teixeira Mendes, técnica superior;»

deve ler -se:
«[...] Rosyleno Teixeira Mendes, técnico superior;»

13 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Ventura Pina.

309585382 

 MUNICÍPIO DE OURIQUE

Aviso n.º 6269/2016
Em cumprimento do 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, torna -se público que foi homologada, por meu 
despacho datado de 3 de maio de 2016, a Lista Unitária de Ordenação Final 
dos candidatos, relativa ao procedimento concursal comum na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 
categoria/carreira de Técnico Superior para ocupação de um posto de traba-
lho, para o Gabinete Jurídico, aberto pelo aviso n.º 10072/2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de 3 de setembro de 2015.

Mais se torna público que a Lista Unitária de Ordenação Final 
encontra -se publicitada na página eletrónica do Município de Ourique 
(www.cm -ourique.pt) e afixada no Edifício do Paços do Concelho, sito 
na Av.ª 25 de Abril n.º 26, Ourique.

3 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara, Marcelo David Coelho 
Guerreiro.

309558611 

 Aviso n.º 6270/2016
Em cumprimento do 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, torna -se público que foi homologada, por 
meu despacho datado de 3 de maio de 2016, a Lista Unitária de Orde-
nação Final dos candidatos, relativa ao procedimento concursal comum 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado na categoria/carreira de Técnico Superior para ocupação 
de um posto de trabalho, para o Serviço de Ação Social, Cultura, Des-
porto e Turismo, aberto pelo aviso n.º 10072/2015, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 172, de 3 de setembro de 2015.

Mais se torna público que a Lista Unitária de Ordenação Final 
encontra -se publicitada na página eletrónica do Município de Ourique 
(www.cm -ourique.pt) e afixada no Edifício do Paços do Concelho, sito 
na Av.ª 25 de Abril n.º 26, Ourique.

3 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara, Marcelo David Coelho 
Guerreiro.

309558636 


