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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 151/2017

Alteração ao Regulamento Municipal para a Concessão de Apoio 
a Estruturas Sociais Desfavorecidas ou Dependentes

No uso das competências que se encontram previstas na alínea g), 
do n.º 1 do artigo 25.º, e alínea k), n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, 
da Lei n.º 75/2013, de 12.09, torna -se público que, em conformi-
dade com o disposto nos artigos 99.º, 100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, se encontra em apreciação pública 
pelo prazo de 30 dias, a contar da data da publicação no Diário da 
República, a Alteração ao Regulamento Municipal para a Conces-
são de Apoio a Estruturas Sociais Desfavorecidas ou Dependentes, 
aprovada por unanimidade em Projeto, em reunião ordinária da 
Câmara Municipal, realizada no dia 17 de novembro de 2016, e em 
sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 25 de 
novembro de 2016.

No decurso desse período, o Projeto de Alteração ao Regulamento 
Municipal para a Concessão de Apoio a Estruturas Sociais Desfavoreci-
das ou Dependentes, encontra -se disponível para consulta nos serviços 
de atendimento ao público da Câmara Municipal de Odemira, onde 
poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9:00 às 16:00 horas, 
bem como no sítio do Município na Internet (www.cm -odemira.pt), 
devendo quaisquer sugestões, serem formuladas por escrito e dirigidas 
à Câmara Municipal de Odemira até às 16:00 horas do último dia do 
prazo acima referido.

9 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Alberto 
Candeias Guerreiro.

310081473 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Aviso n.º 152/2017

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado

Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se pú-
blico que:

O Município de Oeiras tem uma reserva de recrutamento para a 
categoria de Assistente Operacional na área de Condução de Máqui-
nas Pesadas e Veículos Especiais, constituída por 14 candidatos, na 
sequência do procedimento concursal para esse efeito, aberto por 
Aviso n.º 2482/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 46, de 6 de março;

Por autorização da Câmara conferida através de deliberação de 13 de 
julho de 2016 foi determinada a ocupação de 1 posto de trabalho na 
carreira de Assistente Operacional, categoria de Assistente Operacional 
na área de Condução de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, do 
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Oeiras, com recurso àquela 
reserva de recrutamento;

Foi celebrado 1 contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, conforme previsto na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
de acordo com a respetiva lista unitária de ordenação final e com 
recurso à reserva de recrutamento, com Leonel Augusto de Sousa 
Ferreira.

Para a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1, com início 
a 02/11/2016

16 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Paulo Vistas.

310103034 

 Aviso n.º 153/2017

Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado

Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se pú-
blico que:

O Município de Oeiras tem uma reserva de recrutamento para a cate-
goria de Assistente Técnico na área da Ação Educativa, constituída por 
24 candidatos, na sequência do procedimento concursal para esse efeito, 
aberto por Aviso n.º 12720/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 220, de 13 de novembro;

Por autorização da Câmara conferida através de deliberação de 12 de 
outubro de 2016 foi determinada a ocupação de 3 postos de trabalho na 
carreira de Assistente Técnico, categoria de Assistente Técnico na área 
da Ação Educativa, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Oeiras, 
com recurso àquela reserva de recrutamento;

Foram celebrados 3 contratos de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, conforme previsto na Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, de acordo com a respetiva lista unitária de ordenação final e 
com recurso à reserva de recrutamento, com os seguintes trabalhadores:

Para a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, com início 
a 24/10/2016:

Andreia Mourao das Neves
Ana Carina de Jesus Teixeira Serra Santos
Carla La Salete Salvador Nunes Melo
19 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de 

Oeiras, Paulo Vistas.
310106997 

 Aviso n.º 154/2017

Conclusão com sucesso de período experimental
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e nos ter-
mos dos artigos 45.º e seguintes do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho (LTFP), torna -se público que, por meu despacho, de 15 de junho 
de 2016, foi homologada a avaliação final do período experimental dos 
seguintes trabalhadores, na carreira/categoria de Assistente Técnico: Ana 
Cristina Abrantes Matos, Anabela da Costa Gonçalves Ferrão, António 
Daniel Simas dos Santos, Diana Daniela Morais Rondão, Emanuel de 
Jesus Borges Pereira, Fernanda Maria Pereira da Silva, Rita Barrela da 
Silva, Sandra Maria Zeferino Duarte Gomes, Sérgio Nuno de Matos 
Baião Pontes e Susana Cristina Gomes Pedro.

De acordo com os respetivos processos de avaliação, elaborados nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, o referido período 
experimental foi concluído com sucesso, sendo contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

19 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara de Oeiras, 
Paulo Vistas.

310107166 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 155/2017

Procedimento Concursal Comum para ocupação de 4 postos 
de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacio-
nal — Divisão de Apoio à Coesão Territorial e ao Desenvolvi-
mento — Ref.ª C5

Convocatória para a realização da Prova de Conhecimentos
Nos termos do disposto no artigo 32.º e no n.º 3 do artigo 30.º da Por-

taria 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 se encontra afixada 
em local visível e público das instalações desta Câmara Municipal e 
disponibilizadas na sua página eletrónica www.cm -pontadelgada.pt, a 
lista dos candidatos admitidos ao procedimento a que se refere o Aviso 
n.º 10260/2016 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158 de 
18 de agosto de 2016, Ref.ª C5 — 4 postos de trabalho na carreira e 
categoria de Assistente Operacional — Divisão de Apoio à Coesão 
Territorial e ao Desenvolvimento, bem como a indicação do local, dia 
e hora de realização da Prova de Conhecimentos.

gabinete de apoio à vereação, Rui Afonso de Vasconcelos Bondoso 
Cardoso, assistente técnico, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal 
deste município.

Mais se torna público que a presente designação produz efeitos a 
partir do dia 1 de dezembro de 2016.

16 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Eduardo 
Lopes Ferreira.

310104671 


