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 MUNICÍPIO DA AZAMBUJA

Aviso (extrato) n.º 13436/2016
1 — Em cumprimento do disposto nos n.os 1 e 3 alínea d) do ar-

tigo 30.º e n.º 1 alínea d) do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 abril, notificam -se os candidatos ao Procedimento Concursal para a 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado, tendo em vista o preenchimento de oito (8) postos de trabalho 
para a carreira e categoria de Assistente Operacional(Auxiliar de Ação 
Educativa) do mapa de pessoal do Município de Azambuja, aberto pelo 
aviso n.º 7385/2016, de 9 de junho e publicado no Diário da República 
n.º 111, 2.ª série,da publicação da lista de classificações obtidas no 
segundo método de seleção, Avaliação Psicológica, bem como da lista 
provisória de ordenação final.

2 — Mais se notifica que, querendo pronunciar -se sobre a intenção 
de exclusão, em sede de audiência dos interessados, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo, deverá fazê -lo no prazo de 
10 dias úteis.

Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário disponibilizado na 
página da internet da Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores 
em Funções Públicas (INA), em www.ina.pt/azambuja, o qual deverá ser 
submetido por via eletrónica na área disponível para o efeito.

18 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara de Azambuja, 
Luís Manuel Abreu de Sousa.

309949923 

 MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL

Aviso n.º 13437/2016
Para os devidos e legais efeitos, em conformidade com a alínea a) 

do n.º do artigo 49.º em conjugação com o artigo 46.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pelo anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho e do despacho do senhor Presidente da Câmara, datado 
de 13 de outubro de 2016, torna -se público que foi concluído com su-
cesso o período experimental na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira 
e categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), 
com a trabalhadora Maria Sara Abranches de Aguiar Moura Loureiro 
Morais Sampaio.

13 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Rogério Mota 
Abrantes.

309949664 

 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 13438/2016

Procedimento concursal comum destinado ao recrutamento
de um posto de trabalho para carreira/categoria

de Técnico Superior — Área de Eletrotecnia
Nos termos do n.º 1, conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, avisam-
-se os interessados que se encontra publicada na página eletrónica da 
autarquia (www.cm -castelobranco.pt), e afixada no edifício dos Paços 
do Município, em castelo Branco, a lista dos candidatos admitidos no 
âmbito do procedimento concursal comum em epígrafe, aberto pelo 
aviso n.º 9707/2016, publicado no Diário da República n.º 150, de 
5 de agosto de 2016.

18 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Manuel 
dos Santos Correia.

309957529 

 MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Aviso n.º 13439/2016
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 

torna -se público que a lista unitária de ordenação final resultante do 
procedimento concursal comum para a ocupação de um posto de trabalho 
em regime de contrato por tempo indeterminado na carreira/categoria de 
Assistente Técnico — refª. A — Zona Desportiva/Piscinas — Aviso de 

abertura n.º 6906/2016 — Diário da República, n.º 105 de 1 de junho 
de 2016, lista essa homologada por despacho do Presidente da Câmara 
Municipal datado de 10 de outubro corrente, se encontra afixada na 
página eletrónica do Município e em local público da entidade empre-
gadora, destinado para tal.

11 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, António Manuel 
das Neves Nobre Pita.

309934257 

 MUNICÍPIO DE FAFE

Aviso n.º 13440/2016

Prorrogação da Licença Sem Remuneração até 01 -12 -2017
Para os devidos efeitos, se faz público que, no exercício das compe-

tências delegadas em matéria de gestão de pessoal (previstas na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09), por meu despacho 
datado de 2016 -10 -11, foi concedida a prorrogação da Licença Sem 
Remuneração até 01 -12 -2017, nos termos da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, artigo 280.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
ao Assistente Operacional — Nuno Miguel Freitas Pacheco, com início 
em 2016 -12 -02.

2016 -10 -12. — O Presidente, Raul Cunha, Dr.
309950019 

 Aviso n.º 13441/2016
Para os devidos efeitos, se faz público que, nos termos do meu Despacho 

n.º 46/2016, de 13 -10 -2016, e numa ótica de otimização de recursos, foi 
determinada, com base nos artigos 92.º n.º 1 e 2, alínea a), 93.º n.º 2, 94.º 
n.º 1, alínea a) e 97.º n.º 1, todos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, a mobi-
lidade da trabalhadora — Joana Gabriela Matos Ribeiro, na categoria de 
Assistente Operacional, transitando do Município de Ponte da Barca para 
o Agrupamento de Escolas Professor Carlos Teixeira, em Fafe, mantendo a 
remuneração que vem auferindo na categoria detida, 1.ª posição remunerató-
ria, nível 1 da Tabela Remuneratória Única, no valor mensal de 530,00 €.

A mobilidade produz efeitos a 17 de outubro do ano em curso. (Isento 
de visto do Tribunal de Contas.)

2016 -10 -17. — O Presidente, Raul Cunha, Dr.
309950084 

 MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Aviso n.º 13442/2016
No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 

do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e para os efeitos 
do disposto na alínea b) n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, torno público que por meu despacho datado de 20 de setembro de 
2016, homologuei a conclusão do período experimental da trabalhadora 
desta Câmara Municipal, Olga Emília Nogueira, na categoria de Técnico 
Superior de Turismo, na sequência do procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho por tempo indeterminado em 
funções públicas, aberto por aviso publicado no Diário da República 
n.º 7640/2014, de 1 de julho.

23 de setembro de 2016. — O Presidente, Paulo Alexandre Bernardo 
Fernandes, Dr.

309937846 

 Aviso n.º 13443/2016
No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do 

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e para os efeitos do disposto 
na alínea b) n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torno pú-
blico que por meu despacho datado de 20 de setembro de 2016, homologuei a 
conclusão do período experimental da trabalhadora desta Câmara Municipal, 
Maria Vera Abrantes Roque dos Reis, na categoria de Técnico Superior na 
área de Relações Públicas/Comunicação Social/Jornalismo e Marketing, na 
sequência do procedimento concursal comum para ocupação de um posto 
de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas, aberto por aviso 
publicado no Diário da República n.º 7640/2014, de 1 de julho.

23 de setembro de 2016. — O Presidente, Paulo Alexandre Bernardo 
Fernandes, Dr.

309937992 


