40334

Diário da República, 2.ª série — N.º 144 — 27 de Julho de 2010

22 — Composição do júri.
Presidente — Luís António Correia Gomes, Comandante Interino.
Vogais efectivos: João Carlos Passos Cabrita, Bombeiro de 3.ª Classe,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Luzia
Teresa Neves Torres Gomes, Técnica Superior.
Vogais suplentes: — Fernando Augusto Gouveia da Silva, Coordenador Técnico e Rosa Maria Silva Salgado Nogueira, Bombeira de
1.ª Classe.
Município de Olhão, 13 de Julho de 2010. — O Presidente da Câmara,
Francisco José Fernandes Leal.
303481197

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Aviso (extracto) n.º 14857/2010

dos seguintes postos de trabalho correspondentes à carreira de
Técnico Superior:
Técnico Superior — Engenharia Florestal, a que corresponde a
3.ª posição, nível remuneratório 19 — 1 407,45 €, com Paulo Sérgio
Pereira Bessa;
Técnico Superior — Engenharia do Ambiente e Território, a que
corresponde a 3.ª posição, nível remuneratório 19 — 1 407,45 €, com
Elsa Cristina Soares Rocha Carvalho Dias;
Técnico Superior — Sociologia das Organizações, a que corresponde
a 3.ª posição, nível remuneratório 19 — 1 407,45 €, com Cátia Isabel
Marques Ferreira Vasconcelos Monteiro;
Os presentes contratos produzem efeitos a partir de 1 de Julho de
2010.
Paços do Município de Penafiel, 8 de Julho de 2010. — A Vereadora,
com competências delegadas, Dr.ª Susana Paula Barbosa Oliveira.
303500871

Contratação após período experimental

Aviso (extracto) n.º 14860/2010

Em cumprimento do disposto da alínea a), n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e de acordo com o despacho de
homologação datado de 5 de Julho de 2010, torna-se pública a conclusão
com sucesso do período experimental dos seguintes trabalhadores:
António Manuel Gomes Silva, na carreira de Assistente Operacional
e categoria de Encarregado Operacional — equipa de águas, com a
remuneração correspondente à 3.ª posição e ao nível remuneratório 10
da tabela remuneratória única, na sequência do procedimento concursal
comum, conforme aviso publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 108, de 04/06/2009.
Mário Silva Nunes, na carreira de Assistente Operacional e categoria
de Encarregado Operacional — equipa SOS cidade, com a remuneração correspondente à 3.ª posição e ao nível remuneratório 10 da tabela
remuneratória única, na sequência do procedimento concursal comum,
conforme aviso publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 108,
de 04/06/2009. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas).

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara datado de 31 de Maio de 2010,
cessou a comissão de serviço no cargo de Director de Projecto Municipal,
o Arq. Pedro Manuel Moreno, a partir de 6 de Julho de 2010.

Paços do Município, 9 de Julho de 2010. — Hermínio José Sobral
Loureiro Gonçalves, Dr. Presidente da Câmara Municipal.
303469241

Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento para contratação em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para 2 assistentes
operacionais (condutores de máquinas pesadas e veículos
especiais).

MUNICÍPIO DE PENAFIEL
Aviso n.º 14858/2010
Lista unitária de ordenação final
Em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, tornam-se públicas as listas de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum para
contratação a termo resolutivo certo, a tempo parcial, por um ano, de
6 Professores para as Actividades Extracurriculares — Inglês, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, de 03
de Dezembro de 2009:
Maria Elisabete Costa Ferreira da Cunha — 15,67 Valores
Maria da Conceição Mendes Janeiro — 13,83 Valores
Patrícia da Conceição Azevedo Lopes — 13,67 Valores
Sofia Alexandra da Silva Neto — 13,67 Valores
Marta Alexandra Mendes Araújo — 13,50 Valores
Maria Manuela Coelho Dias Taborda — 11,67 Valores
A presente lista foi homologada por meu despacho de 10 de Março
corrente, tendo sido, também, efectuadas as respectivas notificações
e publicitações nos termos do n.º 4,5 e 6, do artigo 36.º, da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
Paços do Município de Penafiel, 30 de Junho de 2010. — A Vereadora,
com competências delegadas, Dr.ª Susana Paula Barbosa Oliveira.
303500782
Aviso (extracto) n.º 14859/2010
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que, por
meu despacho de 01 de Julho de 2010 e na sequência de procedimento concursal comum, foram celebrados contratos de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento

Paços do Município de Penafiel, 12 de Julho de 2010. — A Vereadora,
com competências delegadas, Dr.ª Susana Oliveira.
303500725

MUNICÍPIO DE PENICHE
Aviso (extracto) n.º 14861/2010
Processo n.º 40-02/03 (2010)

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, torna-se público que foram homologadas em 7 de Junho corrente,
pelo Senhor Presidente da Câmara as Listas Unitárias de Ordenação
Final dos candidatos admitidos ao Procedimento Concursal Comum,
com vista ao estabelecimento de relação jurídica de emprego público,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para ocupação de dois postos de trabalho, na carreira e
categoria de Assistente Operacional Condutor de Maquinas Pesadas e
Veículos Especiais), de acordo com o Mapa de Pessoal do Município de
Peniche para o ano de dois mil e dez, conforme despacho de 5 de Março
de 2010 do Presidente da Câmara, cujo aviso de abertura foi publicado
na 2.ª série do Diário da República n.º 56, em 22 de Março de 2010.
As listas unitárias de ordenação final dos candidatos, encontram-se publicitadas no portal internet do Município de Peniche (www.cm-peniche.
pt) e afixadas no Átrio do Município.
Paços do Município de Peniche, 14 de Julho de 2010. — O Presidente
da Câmara, António José Ferreira Sousa Correia Santos.
303504192

MUNICÍPIO DE PINHEL
Edital n.º 736/2010
António Luís Monteiro Ruas, Presidente da Câmara Municipal de
Pinhel, torna público o seguinte:
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 91.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e cumpridas as formalidades legais do
artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo, a Assembleia
Municipal, em Sessão Ordinária de 29 de Junho de 2010, por proposta
da Câmara de 04 de Junho de 2010, deliberou aprovar o Regulamento
de Atribuição de Subsídios de frequência de Educação Pré-Escolar e
1.º Ciclo.
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Mais se torna público que o referido Regulamento entrará em vigor
no dia da publicação do presente aviso no Diário da República, 2.ª série.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares de costume.
Paços do Concelho de Pinhel, 16.07.2010. — O Presidente da Câmara,
Eng.º António Luís Monteiro Ruas.
303498191

E, para constar, se passou o presente e outros de igual teor aos quais
vai ser dada a devida publicidade.
Paços do Município de Ponte de Sor, 09 de Julho de 2010. — O
Presidente da Câmara, João José de Carvalho Taveira Pinto.
303471614

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO
MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA
Aviso (extracto) n.º 14862/2010
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, se torna público que, no uso da
competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que me foi delegada, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeito a 12 de Março de 2010, com Sónia Maria Araújo Pinheiro,
na carreira e categoria de Assistente Operacional, na área de acção educativa, na 1.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 1 da tabela
remuneratória única, corresponde a remuneração mensal de 475,00 €.
15 de Julho de 2010. — Por delegação de competências, a Vereadora
dos Recursos Humanos, Dr.ª Aida Maria Boalhosa Pereira.
303501981
Aviso (extracto) n.º 14863/2010
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, se torna público que, no uso da
competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que me foi delegada, foram celebrados
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeito a 12 de Maio de 2010, com Ana Paula Gonçalves da Silva
Ribeiro, Judite Lopes da Silva Amorim, Laurinda de Jesus Faria Abreu,
Maria do Sameiro Calçada Esteves Antunes, Maria de Fátima Dias Lopes, Maria de Lurdes Machado Pereira e Marina Isabel Marques Reis,
na carreira e categoria de Assistente Operacional, na área de auxiliar de
acção educativa, na 1.ª posição remuneratória e o nível remuneratório
1 da tabela remuneratória única, corresponde a remuneração mensal
de 475,00 €.
15 de Julho de 2010. — Por delegação de competências, a Vereadora
dos Recursos Humanos, Dr.ª Aida Maria Boalhosa Pereira.
303502142

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
Edital n.º 737/2010
Alteração do regulamento de funcionamento das feiras
e mercados do município de Ponte de Sor
João José de Carvalho Taveira Pinto, Presidente da Câmara Municipal
de Ponte de Sor:
Torna público que por proposta da Câmara Municipal de Ponte de Sor,
tomada na sua reunião de 16 de Junho de 2010, a Assembleia Municipal
de Ponte de Sor aprovou na sua sessão ordinária de 30 de Junho de 2010
a seguinte alteração ao artigo 19.º do Regulamento de Funcionamento
das Feiras e Mercados do Município de Ponte de Sor, que passará a ter
a seguinte redacção:

Aviso n.º 14864/2010
Procedimentos concursais — Listas de candidatos
Para efeitos do estipulado na alínea d), do n.º 3, do artigo 30.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, torno público que as listas
de candidatos admitidos e a excluir, relativas aos concursos abaixo
indicados, publicados na 2.ª série Diário da República, n.º 104, de 28
de Maio de 2010, se encontram fixadas na Divisão Administrativa desta
Câmara Municipal a partir da data da publicação do presente aviso e na
respectiva página electrónica (www.mun-planhoso.pt):
1 — Procedimento concursal comum destinado ao recrutamento de
seis assistentes operacionais, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo determinado (termo certo resolutivo);
2 — Procedimento concursal comum destinado ao recrutamento de
cinco técnicos superiores, na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo determinado (termo certo resolutivo).
Município da Póvoa de Lanhoso, 20 de Julho de 2010. — O Presidente
da Câmara Municipal, Manuel José Torcato Soares Baptista.
303507213

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA
Aviso n.º 14865/2010
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, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, a seguir
discriminada, dos candidatos aprovados no procedimento concursal
para contratação por tempo indeterminado com um indivíduo na categoria de técnico superior — área funcional de arquitectura, conforme
caracterização do mapa de pessoal deste Município, aberto através do
aviso n.º 3274/2010, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 30
de 12 de Fevereiro de 2010, homologada por despacho do Presidente
da Câmara Municipal de 29 de Junho de 2010.
Candidatos aprovados

1 — Fernando Artur Noronha da Costa . . . . . . . . . .
2 — Luís Carlos Seixas Guimarães Reis . . . . . . . . .

Classificação final
(valores)

16,85
16,19

Paços do Concelho da Praia da Vitória, 12 de Julho de 2010. — O
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Paulo Manuel Ávila Messias.
303475616

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE

Artigo 19.º

Aviso n.º 14866/2010

Ocupação do espaço para diversões

Para os devidos efeitos se torna pública, a lista unitária de ordenação final após homologação, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da
portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro, dos candidatos aprovados no
procedimento concursal comum para constituição da relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, de um posto de trabalho para
assistente operacional, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56 de 22 de Março. Concurso K — 1 Assistente Operacional (Expediente) Adalberto António Ferreira Farias — 12,312 valores
e Júlio Salvador Lameiro Pacheco — 14,992 valores.

1 — A ocupação do terrado por diversões durante as feiras a realizar
em Ponte de Sor é precedida de um sorteio, por acto público, a realizar
durante a primeira reunião da Câmara do mês que antecede a data de
cada feira, mediante requerimento (impresso a fornecer pelos serviços
municipais) apresentado pelo interessado, que deverá ser instruído nos
termos definidos no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro;
2 — A taxa devida pela ocupação de terrado encontra-se prevista no
Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Ponte de Sor, cujo
pagamento deverá ser efectuado no acto de atribuição do espaço;
3 — Os espaços de instalação serão condicionados à àrea do recinto.

Ribeira Grande, 20 de Julho de 2010 — O Presidente da Câmara,
Ricardo José Moniz da Silva.
303507287

