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 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 14963/2018

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados — procedi-
mento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho por tempo inde-
terminado (1 posto de trabalho de Assistente Operacional/Divisão 
de Obras Municipais e Logística — Ref. S) — Aviso n.º 5014/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 88 de 8 de maio de 2017.
Nos termos e para efeitos do disposto no art. 36.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 a lista unitária de ordenação final dos candi-
datos aprovados no procedimento concursal mencionado em epígrafe, foi 
homologada por despacho do signatário, datado de 25/09/2018, tendo nesta 
mesma data sido afixada na Divisão de Gestão de Recursos Humanos e 
disponibilizada na página electrónica desta Câmara Municipal.

26 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Francisco Manuel Firmino de Jesus.

311694119 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 14964/2018
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 6 do 

artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro de 2009, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, a lista unitária de 
ordenação final do procedimento concursal para contratação por tempo 
indeterminado, no regime de contrato de trabalho em funções públicas, para 
preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico 
Superior — área de atividade Arqueologia, aberto por aviso publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de seis de setembro de dois mil e 
dezassete, foi homologada pela Presidente da Câmara Municipal de Silves 
em vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito, encontrando -se afixada 
no placard da Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Silves e disponibilizada no site do Município (www.cm -silves.pt).

28 de setembro de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara, Mário 
José do Carmo Godinho.

311705937 

 MUNICÍPIO DE SOURE

Aviso n.º 14965/2018

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
da Granja do Ulmeiro

Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, Presidente da Câmara Munici-
pal de Soure, torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro na sua atual redação, que a Assembleia 
Municipal de Soure, na sua sessão ordinária de 28 de setembro de 2018 
deliberou aprovar por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 
tomada na sua reunião ordinária de 28 de setembro de 2018, a Delimi-
tação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Granja do Ulmeiro, 
elaborada nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do RJRU.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º da disposição 
legal acima mencionada, os elementos que acompanham o referido projeto 
de Delimitação poderão ser consultados na Divisão de Gestão Urbanística, 
Planeamento e Desenvolvimento deste Município, durante o horário 
normal de expediente e na página eletrónica em www.cm.soure.pt

4 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Mário 
Jorge da Costa Rodrigues Nunes.

311707395 

 MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Aviso n.º 14966/2018

Conclusão do Período Experimental

Para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna -se público que foi concluído com sucesso no dia 21 

de setembro de 2018, o período experimental de vínculo, nos termos da 
alínea a) do n.º 2, do artigo 45.º da lei acima descrita, dos trabalhadores 
abaixo descriminados, contratados na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para desempenho de 
funções na carreira/categoria de assistente operacional.

Bruno Miguel Ferreira Paulos — 13,11 Valores
Igor Filipe Figueiredo Branquinho — 13,00 Valores

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 48.º do anexo à referida 
Lei, o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

24 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Amílcar José 
Nunes Salvador.

311699936 

 Aviso n.º 14967/2018

Conclusão do Período Experimental
Para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que foi concluído com sucesso o pe-
ríodo experimental de vínculo, nos termos da alínea a) do n.º 2, do 
artigo 45.º da lei acima descrita, dos trabalhadores abaixo descriminados, 
contratados na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para desempenho de funções na carreira/ca-
tegoria de assistente operacional.

Bruna Filipa Bispo Morão, concluiu em 6 de agosto de 2018 —
13,67 Valores

Carla Susana Delgado Martins, concluiu em 27 de setembro de 
2018  — 14,33 Valores

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 48.º do anexo à referida 
Lei, o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

2 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Amílcar José 
Nunes Salvador.

311702323 

 MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Aviso n.º 14968/2018

Procedimentos Concursais abertos nos termos e para os efeitos do 
disposto na Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, destinados à 
ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, de postos de trabalho previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Valpaços, 
cujos avisos de abertura foram publicitados no dia 24 de maio na 
Bolsa de Emprego Público e na página eletrónica do Município 
de Valpaços — Homologação e publicitação.
Em cumprimento do disposto na parte final do n.º 6 do artigo 36.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-
-se público que se encontram afixadas no placard do átrio de entrada 
da Divisão Administrativa desta autarquia e disponível na sua página 
eletrónica (www.valpacos.pt), as classificações finais, correspondentes 
às “listas unitárias de ordenação final”, por mim homologadas no dia 1 
de outubro de 2018 e relativas aos procedimentos acima identificados 
para ocupação dos seguintes postos de trabalho:

a) 1 posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior 
(Consultadoria em matéria de apoio e suporte para a elaboração de 
apoios a conceder às juntas de freguesia);

b) 1 posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior 
(Consultadoria tendo em vista a sinalização, prevenção e tratamento 
das situações detetadas no âmbito das crianças e jovens em perigo no 
concelho de Valpaços);

c) 1 posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior 
(Assegurar a conceção, implementação e desenvolvimento de técnicas 
e instrumentos de planeamento no âmbito do Desenvolvimento Rural 
e Turismo);

d) 1 posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior 
(Implementar e acompanhar a realização de programas de formação no 
âmbito das competências parentais levadas a efeito pela Autarquia);

e) 2 postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior 
(Assegurar a conceção e implementação de técnicas e instrumentos de pla-
neamento aplicáveis à execução de políticas municipais, designadamente 


