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 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 1062/2019

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo para a carreira/ca-
tegoria de Assistente Técnico.

Manutenção da exclusão no âmbito da apreciação 
de candidaturas e Audiência dos interessados 

no âmbito da aplicação do 1.º método de seleção
1) Na sequência da audiência prévia, realizada nos termos do dis-

posto no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e 31.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e do Código do 
Procedimento Administrativo (DL n.º 4/2015 de 07 -01), notificam -se 
os candidatos da manutenção da exclusão nos termos do disposto no 
n.º 6 do artigo 31.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, 
do procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo Resolutivo Certo para a carreira/categoria de As-
sistente Técnico (m/f), conforme Aviso de abertura n.º 12427/2018, 
publicado no Diário da República n.º 166, 2.ª série, de 29 -08 -2018, 
Ref.ª MM).

2) Na sequência da aplicação do Método de Seleção/Avaliação Cur-
ricular efetuada nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 32.º con-
jugado 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, notificam -se os candidatos da 
audiência dos interessados no âmbito da exclusão do método de seleção 
nos termos do disposto no n.º 1 do art.º36, do procedimento concursal 
comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo Resolutivo Certo 
para a carreira/categoria de Assistente Técnico (m/f) conforme Aviso 
de abertura n.º 12427/2018, publicado no Diário da República n.º 166, 
2.ª série, de 29 -08 -2018, Ref.ª MM).

3) A lista contendo os resultados obtidos na avaliação curricular, 
encontra -se afixada no átrio da Direção Municipal de Recursos Huma-
nos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e disponibilizada 
na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Educação e 
emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego na autarquia> 
Procedimentos concursais a decorrer.

4) Nos termos do n.º 5, do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, os 
candidatos devem obrigatoriamente utilizar o modelo de formulário 
aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças (Despa-
cho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível em www.cm -porto.pt, em 
http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Formulários> Letra E> com a desig-
nação de «Exercício do Direito de Participação de Interessados».

5) O processo do procedimento concursal pode ser consultado, na 
Divisão Municipal de Recrutamento e Gestão de Carreiras, sita à Rua 
do Bolhão, n.º 192, 6.º piso — 4000 -111 Porto, mediante agendamento 
prévio.

8 de janeiro de 2019. — A Diretora Municipal de Recursos Humanos, 
Salomé Ferreira.

311964651 

 MUNICÍPIO DE REDONDO

Aviso n.º 1063/2019
António José Rega Matos Recto, Presidente da Câmara Municipal 

de Redondo, faz público nos termos e para efeitos dos artigos 100.º 
e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que durante o período de 
30 dias a contar da publicação do presente aviso é submetido a 
apreciação pública, para recolha de sugestões e/ou reclamações, o 
Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia do 
Município de Redondo.

Durante este período, podem os interessados consultar o referido 
Regulamento, publicitado através do Edital n.º 1/2019, de 04 de janeiro, 
nos locais públicos do costume e disponível na página eletrónica do 
Município de Redondo em www.cm -redondo.pt.

4 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, António José Rega 
Matos Recto.

311957475 

 MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
Aviso n.º 1064/2019

Nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que Cármen 
Carvalho Pereira, Técnica Superior (Engenheira Civil), do mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal, com a remuneração de 1596,25€ 
(4.ª posição remuneratória, nível 23), cessou a relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, por motivo de consolida-
ção da mobilidade na categoria, no mapa de pessoal do Instituto da 
Segurança Social, IP.

4 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.

311962967 

 MUNICÍPIO DE SANTARÉM
Aviso n.º 1065/2019

Renovação da Comissão de Serviço
Para os devidos efeitos se torna público que, foi renovada a comis-

são de serviço, por mais três anos, nos termos dos artigos 23.º e 24.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, 
de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010 de 28 de 
abril e 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração Local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, José António Monteiro Corado 
Torrão, no cargo de Chefe da Divisão Jurídica, com efeitos a partir de 
28 de novembro de 2018.

27 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves.

311938489 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM
Aviso n.º 1066/2019

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, na redação da Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06/04, torna -se público que encontra -se afixada no edifício Sede da 
Câmara Municipal e está disponível no site oficial da Câmara Munici-
pal, em http://www.cm -santiagocacem.pt/, a lista unitária de ordenação 
final, relativa ao procedimento concursal comum para ocupação de 
2 postos de trabalho de Assistente Operacional (Canalizador), da 
carreira geral de Assistente Operacional em regime de contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso 
n.º 7208/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 102, 
de 28/05/2018, foi homologada por despacho do Sr. Vereador com 
competência delegada na área dos Recursos Humanos, datado de 26 
de dezembro de 2018.

No uso de competência subdelegada, pelo despacho exarado no do-
cumento interno com o registo n.º 20349, de 2017 -11 -15.

28 de dezembro de 2018. — A Chefe da Divisão de Gestão de Re-
cursos Humanos, Anabela Duarte Cardoso.

311962975 

 Aviso n.º 1067/2019
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22/01, na redação da Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, torna -se pú-
blico que encontra -se afixada no edifício Sede da Câmara Municipal 
e está disponível no site oficial da Câmara Municipal, em http://www.
cm -santiagocacem.pt/, a lista unitária de ordenação final, relativa ao 
procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho 
de Técnico Superior (Geógrafo), da carreira geral de Técnico Superior 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, aberto por aviso n.º 8385/2018, publicado no Diário da 
República, 2.ª série n.º 117, de 20/06/2018, foi homologada por despa-
cho do Sr. Vereador com competência delegada na área dos Recursos 
Humanos, datado de 27 de dezembro de 2018.

No uso de competência subdelegada, pelo despacho exarado no do-
cumento interno com o registo n.º 20349, de 2017 -11 -15.

28 de dezembro de 2018. — A Chefe da Divisão de Gestão de Re-
cursos Humanos, Anabela Duarte Cardoso.

311963071 


