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6 de abril, torna -se público que, por meus despachos de 25 de janeiro de 
2019, foram homologadas as listas de ordenação final dos procedimentos 
concursais para o recrutamento de vários trabalhadores, na modalidade 
de relação de emprego público a termo resolutivo certo, publicitados 
pelo do Aviso n.º 3479/2018, publicado na 2.ª série do Diário da Repú-
blica n.º 53, de 15 de março de 2018, as quais se encontram afixadas 
no Edifício da Câmara Municipal de Oleiros e disponibilizada na sua 
página eletrónica.

19 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando Marques Jorge, Dr.

312087244 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FRADES

Aviso n.º 4549/2019

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 38.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, por meu Despacho 
datado de 07 de fevereiro de 2019, com os fundamentos constantes 
do citado despacho, foi anulado o procedimento concursal comum de 
recrutamento para ocupação de um posto de trabalho para a catego-
ria de Assistente Técnico (Eletrotecnia/Eletromecânica e Instalações 
Elétricas) em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo determinado a termo resolutivo certo, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 12, de 17.01.2019, com a Referência C, a que 
alude o Aviso n.º 1109/2019.

12 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Paulo Manuel 
Robalo da Silva Ferreira.

312086345 

 MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio n.º 40/2019
Nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se 
torna público que, por meu despacho datado de 3 de janeiro de 2019, 
determinei a consolidação definitiva da mobilidade interna intercarreiras, 
para a carreira Técnica Superior do trabalhador António José Guimarães 
Neto, com posicionamento remuneratório, correspondente à segunda 
posição remuneratória, nível remuneratório 15, com remuneração base 
de 1201,48 euros.

21 de fevereiro de 2019. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Dr. Joaquim Adelino Moreira Sousa.

312091075 

 Aviso n.º 4550/2019
Nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se 
torna público que, por meu despacho datado de 1 de fevereiro de 2019, 
determinei a consolidação definitiva da mobilidade interna do Assistente 
Operacional, Vítor Manuel Gomes de Sousa Pinto, após a anuência de 
deliberação do órgão executivo da junta de Marvila datado de 18 de 
janeiro de 2019, para o Mapa de Pessoal do Município de Paços de 
Ferreira, com efeitos a 01 de fevereiro de 2019.

Mais se torna público que o trabalhador mantém o posicionamento 
remuneratório de origem, posição 4.ª, nível 4, com remuneração base 
de 635,07 euros.

21 de fevereiro de 2019. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Dr. Joaquim Adelino Moreira Sousa.

312090857 

 Aviso n.º 4551/2019
Nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se 
torna público que, por meu despacho datado de 3 de agosto de 2018, 
determinei a consolidação definitiva da mobilidade interna do Assis-
tente Técnico, Carlindo da Silva Barbosa, após a anuência da Senhora 
Vice -Presidente da CCDR -N datada de 22 de outubro de 2018, para o 
Mapa de Pessoal do Município de Paços de Ferreira, com efeitos a 13 
de agosto de 2018.

Mais se torna público que o trabalhador está posicionado na décima 
posição, nível remuneratório 15, com remuneração base de 1201,48 eu-
ros.

21 de fevereiro de 2019. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Dr. Joaquim Adelino Moreira Sousa.

312090662 

 MUNICÍPIO DE PINHEL

Aviso n.º 4552/2019

Projeto de Regulamento Pinhel nas Tuas Mãos

Rui Manuel Saraiva Ventura, Presidente da Câmara Municipal de 
Pinhel, Torna Público ao abrigo da competência que lhe é conferida 
pela alínea t) do n.º 1, artigo 35.º do anexo I, Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro e nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que se encontra em fase de apreciação 
pública, o Projeto de Regulamento Pinhel nas Tuas Mãos, aprovado 
em reunião ordinária da Câmara Municipal de Pinhel realizada no dia 
7 de fevereiro de 2019.

O Projeto de Regulamento está disponível, nas horas normais de 
expediente, na Loja do Munícipe desta Câmara Municipal de Pinhel e 
no sítio do Município em (www.cm -pinhel.pt) para efeitos de recolha 
de sugestões de todos os interessados.

A apresentação de sugestões, informações, sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de 
elaboração, devem ser formuladas por escrito e enviadas à Câmara 
Municipal de Pinhel, dirigidas ao Presidente da Câmara, para a mo-
rada do Município de Pinhel — Largo Ministro Duarte Pacheco, n.º 8, 
6400 -358 Pinhel, ou por e -mail — cm -pinhel@cm -pinhel.pt, durante 
os 30 dias subsequentes à publicação do presente aviso no Diário da 
República.

21 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel 
Saraiva Ventura.

312092558 

 MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso n.º 4553/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, foi homologada, por meu despacho de 
14 de fevereiro de 2019, a ata da proposta de avaliação final do pe-
ríodo experimental, pelo respetivo júri, relativamente ao trabalhador 
abaixo indicado, no âmbito do procedimento concursal comum aberto 
para ocupação de 1 (um) posto de trabalho para a carreira/categoria de 
Assistente Técnico, para o Departamento Municipal Administrativo e 
Financeiro/Secção de Aprovisionamento e Armazém, previsto e não 
ocupado no Mapa de Pessoal deste Município, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicitado 
no aviso n.º 11560/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 189, de 29 de setembro: 

Ref.ª Nome Categoria Classificação obtida
no período experimental

Conclusão
com Sucesso

B André Guilherme Melo Almeida . . . . Assistente Técnico para o Departamento Municipal Ad-
ministrativo e Financeiro/Secção de Aprovisionamento 
e Armazém.

16,592 valores Sim


