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 MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Declaração de Retificação n.º 920/2018
No aviso deste Município n.º 17057/2018, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 226, de 23 -11 -2018, no ponto 10.1, onde se lê:
«a) Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências 

para os candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, 
competência ou atividade caracterizadoras dos postos de trabalho 
em causa, bem como no recrutamento de candidatos em situação 
de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado 
aquela atribuição, competência ou atividade;

b) Prova de Conhecimentos e Avaliação Psicológica para os res-
tantes candidatos»

deve ler -se:
«a) Avaliação Curricular, Entrevista de Avaliação de Competên-

cias e Entrevista Profissional de Seleção, para os candidatos que 
estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou ativi-
dade caracterizadoras dos postos de trabalho em causa, bem como 
no recrutamento de candidatos em situação de requalificação que, 
imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, com-
petência ou atividade;

b) Prova de Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista 
Profissional de Seleção, para os restantes candidatos».
26 de novembro de 2018. — A Vereadora, Maria Catarina Lopes 

Paiva.
311856768 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA

Aviso n.º 18386/2018

Renovação de comissão de serviço de José Manuel Amado
Magalhães no cargo de direção intermédia

de 2.º grau de Chefe da Divisão de Administração e Finanças
Em cumprimento do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torno público que, por meu Despacho 
de 9 de novembro de 2018, no uso da competência prevista na alínea a), 
do n.º 2, do artigo 35.º do regime jurídico das autarquias locais aprovado 
no Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
em conjugação com o disposto no artigo 23.º da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, na sua redação atual, e ao abrigo do n.º 9 do artigo 21.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Órgãos da Administração 
Central, Local e Regional do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na sua redação atual, adaptado à Administração Autárquica 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, renovei a 
comissão de serviço, por mais três anos, com efeitos a partir de 17 de 
novembro de 2018, de José Manuel Amado Magalhães, trabalhador 
desta Câmara Municipal com vínculo de emprego público titulado por 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
(transitado do regime de nomeação definitiva nos termos da LVCR), 
integrado na carreira geral de técnico superior, com a categoria de 
Técnico Superior (área de economia), no cargo de Chefe da Divisão 
de Administração e Finanças (DAF), cargo de direção intermédia de 
2.º grau previsto na estrutura orgânica flexível em vigor aprovada pela 
Deliberação n.º 74/2013 publicada na 2.ª série do Diário da República 
n.º 8, de 11 de janeiro de 2013, alterada e republicada pela Deliberação 
n.º 678/2018 publicada na 2.ª série do Diário da República n.º 111, de 
11 de junho de 2018, e no Mapa de Pessoal em vigor nesta Câmara 
Municipal, cargo em que está nomeado desde 17 de novembro de 2006 
na sequência do procedimento concursal.

27 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. José Mor-
gado Ribeiro.

311856224 

 MUNICÍPIO DE VILA DE REI

Aviso n.º 18387/2018

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo incerto

Para efeitos do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º, da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP), torna -se público que, na sequência 

do respetivo procedimento concursal, publicado no Diário da República, 
2.ª série, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 54, aviso n.º 3535, de 16 de março de 2018, foram celebrados con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, com 
os seguintes trabalhadores:

Ref.ª A) — Técnico Superior (Área de Engenharia Eletrotécnica)
Eduardo Manuel São Miguel Mendes, com a categoria/carreira de 

Técnica Superior, (Engenharia Eletrotécnica), com início em 01/11/2018, 
auferindo o vencimento a que se refere a 2.ª posição remuneratória, nível 
remuneratório 15 (1201,48€), tabela remuneratória única;

Ref.ª B) — Técnico Superior (Ciências Florestais e Recursos Naturais)
Liliana Sofia Silva Rolo, com a categoria/carreira de Técnica Superior, 

(Ciências Florestais e Recursos Naturais), com início em 01/09/2018, 
auferindo o vencimento a que se refere a 2.ª posição remuneratória, nível 
remuneratório 15 (1201,48€), tabela remuneratória única;

Estes contratados estão sujeitos ao período experimental, em con-
formidade com o n.º 2, do artigo 49.º, do anexo à Lei n.º 35/2014 de 
20/6 (LGTFP).

(Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida 
por despacho de 17/11/2017).

20 de novembro de 2018. — A Chefe de Divisão Planeamento, Co-
ordenação Estratégica e Ambiente, Paula Cristina Barata Joaquim 
Crisóstomo.

311856638 

 MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Aviso n.º 18388/2018

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, na redação dada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
pública a lista unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas 
instalações desta entidade e publicada na página eletrónica em www.
cm -vimioso.pt, referente ao procedimento concursal comum de caráter 
urgente, na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado restrito a candidatos abrangidos pelo programa de 
regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), tendo 
em vista o preenchimento de 3 postos de trabalho da carreira/categoria 
de Assistente Operacional, da área de apoio à infância, aberto por aviso 
publicado na Bolsa de Emprego Público a 16 de agosto de 2018, homo-
logadas por meu despacho proferido no dia 21 de novembro de 2018.

Nos termos dos n.os 4, 5 e 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, 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 unitária de ordenação final.

27 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António Jorge 
Fidalgo Martins.

311859019 

 Aviso n.º 18389/2018

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, torno pública a lista unitária de ordenação final, que se encontra 
afixada nas instalações desta entidade e publicada na página eletrónica 
em www.cm -vimioso.pt, referente ao procedimento concursal comum, 
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado, tendo em vista o preenchimento de 3 postos de trabalho 
da carreira/categoria de Assistente Operacional, da Área de Condução 
de Máquinas Pesada e Veículos Especiais, aberto por aviso publicado 
na Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 26 de junho, sob o Aviso 
n.º 8699/2018, homologada por meu despacho proferido no dia 21 de 
novembro de 2018.

Nos termos dos n.os 4, 5 e 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, 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 unitária de ordenação final.

27 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António Jorge 
Fidalgo Martins.

311858996 


