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Vogais efetivos: Isabel Maria Crespo Marques, assistente técnica, que
substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos e Agostinho da
Costa Gomes, técnico superior;
Vogais suplentes: José Manuel Bunheira Coelho, técnico superior e
Vera Lúcia da Silva Arroteia, assistente técnica;
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, o júri do período experimental, dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum para ocupação de posto de
trabalho, da carreira e categoria de assistente operacional, área funcional
vigilante:
Da trabalhadora Marília Frade Andrade Lima, terá a seguinte composição:
Presidente: Marília Modesto da Venda Monteiro, Chefe da Divisão
Municipal Ação Social e Cultural;
Vogais efetivos: Carla Sofia Gonçalves Martins Borba, Chefe de
Divisão Municipal Administrativa, que substituirá a presidente nas suas
faltas e impedimentos e João Filipe Coelho Jacinto, técnico superior;
Vogais suplentes: Agostinho da Costa Gomes, técnico superior e José
Manuel Bunheira Coelho, técnico superior;
Do trabalhador Pedro Manuel Lobo Coreia, terá a seguinte composição:
Presidente: Aurélio dos Santos Ferreira, Chefe de Divisão Municipal
de Obras Municipais e Serviços Urbanos;
Vogais efetivo: Noel Gomes Pereira Caneira, assistente técnico, secretário de vereação em regime de nomeação, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos e Ana Paula Graça dos Santos, técnica
superior em regime de mobilidade;
Vogais suplentes: Carla Sofia Gonçalves Martins Borba, Chefe de
Divisão Municipal Administrativa e Agostinho da Costa Gomes, técnico
superior;
Mais se torna público que, na sequência do procedimento concursal
comum para ocupação de postos de trabalho, da carreira e categoria
de técnico superior — área gestão das organizações desportivas, para
constituição vínculo de emprego público por tempo indeterminado,
sujeito a período experimental, aberto pelo aviso n.º 1416/2015, Diário
da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro, e após negociação do
posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho por
tempo indeterminado com o candidato aprovado no respetivo procedimento, Rafael Silva Sabino de Assis, com a remuneração correspondente
à 2.ª posição remuneratória e com o nível remuneratório 15, da tabela
remuneratória única, equivalente a 1201,48 €.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, o júri do período experimental, do candidato aprovado
no procedimento concursal comum para ocupação de postos de trabalho, da carreira e categoria de técnico superior — área gestão das
organizações desportivas, Rafael Silva Sabino de Assis, terá a seguinte
composição:
Presidente: Marília Modesto da Venda Monteiro, Chefe da Divisão
Municipal Ação Social e Cultural;
Vogais efetivos: Carla Sofia Gonçalves Martins Borba, Chefe de
Divisão Municipal Administrativa, que substituirá a presidente nas suas
faltas e impedimentos e Agostinho da Costa Gomes, técnico superior;
Vogais suplentes — João Filipe Coelho Jacinto, técnico superior e
José Manuel Bunheira Coelho, técnico superior;
8 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder
Manuel Esménio, Eng.
309653487

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL
Declaração de retificação n.º 659/2016
Para os devidos efeitos se torna público que, no aviso, deste Município
n.º 6425/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de
20 de maio de 2016, referente ao procedimento concursal de recrutamento para preenchimento de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado — termo
resolutivo certo para técnico superior — engenharia topográfica, deveria
ter-se referido que o prazo do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo determinado — termo resolutivo certo, é pelo período de
12 meses (eventualmente renovável).
23 de maio de 2016. — O Vereador, com competências delegadas,
Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço.
309645427

MUNICÍPIO DE SEIA
Aviso n.º 7754/2016
Em cumprimento do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 5.º, da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessou a relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por motivo de
aposentação, o seguinte trabalhador:
Manuel Machado Fernandes, Assistente Operacional — desligado do
serviço em 01 de novembro de 2015.
31 de maio de 2016. — O Vereador, com competências delegadas,
Paulo Caetano Abrantes Jorge.
309631584

MUNICÍPIO DE SILVES
Aviso n.º 7755/2016
1 — 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, bem como
nos termos do artigo 19.º, n.º 1, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e
do artigo 27.º, n.os 1, 2 e 3, in fine, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua redação vigente, nomeei em regime de substituição, para Chefe
da Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social (cargo
de direção intermédia de 2.º grau), Jorge Alexandre Ponciano da Cruz
desta Câmara Municipal.
2 — A nomeação produz efeitos do dia 17 de maio de 2016.
19 de maio de 2016. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gonçalves da Palma.
309606693

MUNICÍPIO DE SINTRA
Aviso n.º 7756/2016
Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, torna público que, ao abrigo da competência constante da alínea t) do n.º 1
do artigo 35.º e para os efeitos do disposto no artigo 56.º do regime
jurídico das autarquias locais, aprovado e publicado em anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do disposto no artigo 101.º
e na alínea c) do n.º 3 do artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo, autorizou o início do procedimento de consulta pública
do Projeto de Regulamento de Arrendamento Jovem, pelo período de
30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação do presente Aviso
no Diário da República.
O projeto de Regulamento encontra-se disponível para consulta na
página da internet da Câmara Municipal de Sintra (www.cm-sintra.pt),
nas juntas de freguesia e nos Paços do Concelho sob a forma de edital.
Durante o período de consulta pública, podem os interessados
apresentar reclamações, observações ou sugestões que entendam por
convenientes, mediante a apresentação de requerimento dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal de Sintra, através do endereço do
correio eletrónico dgpi.juridico@cm-sintra.pt ou, presencialmente,
junto dos Gabinetes de Apoio ao Munícipe, do qual conste nome, número de identificação fiscal, respetivo endereço de correio eletrónico
e consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previstos
na alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento
Administrativo.
E, para que conste, mandei publicar o presente Aviso no Diário da
República e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de
estilo e na página da internet da Câmara Municipal de Sintra.
31 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Basílio
Horta.
309628782

MUNICÍPIO DE TÁBUA
Aviso n.º 7757/2016
Para os devidos efeitos faz-se público que, por meu Despacho n.º 11/
RH/2016, de 5 de maio de 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, nos termos do previsto no artigo 92.º e seguintes da LGTFP,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foram celebrados acordos
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de mobilidade interna, com efeitos a 16 de maio de 2016, pelo período
de 18 meses, com os/as seguintes trabalhadores/as:
Na modalidade de mobilidade interna intercarreiras:
Célia Regina Simões Carvalho, trabalhadora integrada na categoria
de Assistente Técnica da carreira de Assistente Técnica, na área de
Contabilidade, mobilizada para posto de trabalho previsto no Mapa de
Pessoal do Município de Tábua de 2016, na subunidade de Contabilidade
e Aprovisionamento, pertencente à Divisão Administrativa e Financeira,
na categoria de Técnica Superior da carreira de Técnica Superior, área
de Contabilidade, passando a auferir a remuneração mensal ilíquida de
995,51 €, correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira, nível
11 da tabela remuneratória única, aprovada Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro;
Liliana Maria Fonseca Cristóvão, trabalhadora integrada na categoria de Assistente Técnica da carreira de Assistente Técnica, na
área Administrativa, mobilizada para posto de trabalho previsto no
Mapa de Pessoal do Município de Tábua de 2016, na Unidade dos
Serviços Integrados da Presidência, na categoria de Técnica Superior
da carreira de Técnica Superior, área de Solicitadoria e Administração, passando a auferir a remuneração mensal ilíquida de 995,51 €,
correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira, nível 11 da
tabela remuneratória única, aprovada Portaria n.º 1553-C/2008, de
31 de dezembro;
Luís Manuel Alves de Matos Branquinho, trabalhador integrado na
categoria de Técnico de Informática Adjunto da carreira de Técnico
de Informática, mobilizado para posto de trabalho previsto no Mapa
de Pessoal do Município de Tábua de 2016, na Unidade dos Serviços
Integrados da Presidência, na categoria de Especialista Estagiário da
carreira de Especialista de Informática, passando a auferir a remuneração
mensal ilíquida de 1167,15 €, correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira, nível remuneratório intermédio entre os níveis 14 e
15 da tabela remuneratória única, aprovada Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro;
Otília da Conceição Santos Fonseca, trabalhadora integrada na
categoria de Assistente Técnica da carreira de Assistente Técnica, na
área Administrativa, mobilizada para posto de trabalho previsto no
Mapa de Pessoal do Município de Tábua de 2016, na subunidade de
Ação Social, Educação, Cultura e Turismo, pertencente à Divisão de
Educação e Desenvolvimento Social, na categoria de Técnica Superior da carreira de Técnica Superior, área de Animação Socioeducativa, passando a auferir a remuneração mensal ilíquida de 995,51 €,
correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira, nível 11 da
tabela remuneratória única, aprovada Portaria n.º 1553-C/2008, de
31 de dezembro.
Na modalidade de mobilidade interna intercategorias, com o trabalhador Carlos Manuel Alves, integrado na categoria de Assistente Operacional da carreira de Assistente Operacional, na área de Cabouqueiro,
mobilizado para posto de trabalho previsto no Mapa de Pessoal do
Município de Tábua de 2016, na Divisão de Obras, Serviços Urbanos e
Ambiente, na categoria de Encarregado Operacional da carreira de Assistente Operacional, passando auferir a remuneração mensal ilíquida de
837,60 €, correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria, nível 8
da tabela remuneratória única, aprovada Portaria n.º 1553-C/2008, de 31
de dezembro. No âmbito das suas novas atribuições e competências, para
efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 88.º da LGTFP, passará a coordenar um mínimo de 10 Assistentes Operacionais pertencentes à referida
divisão, indicados mediante informação do Chefe da Divisão de Obras,
Serviços Urbanos e Ambiente, no dia de assinatura do Acordo.
16 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
309620413

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
Aviso n.º 7758/2016
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º, em conjugação
com o n.º 3 do artigo 30.º da portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na
sua atual redação, torna-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final
do Procedimento Concursal para constituição de vínculo de emprego
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
Tempo Indeterminado (CTFP TI) com vista ao preenchimento de dois
postos de trabalho da carreira/categoria geral de técnico superior área
funcional Engenharia do Ambiente, publicado em Aviso n.º 359/2016,
2.ª série, de 13 de janeiro de 2016, homologada por despacho datado
de 2 de junho de 2016, encontrando-se a mesma afixada nas instala-

ções da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, sito no Edifício dos
Paços do Concelho, Largo Dr. Campos Monteiro, 5160 — 303 Torre
de Moncorvo e disponibilizada na sua página eletrónica em www.torredemoncorvo.pt.
3 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo, Dr. Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves.
309645102

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 7759/2016
Pedro Paulo Ramos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de
Torres Novas:
Faz saber que, de conformidade com o seu despacho datado de
8 de junho do corrente ano, ao abrigo das disposições constantes nos
artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, com a redação
introduzida pela Lei n.º 51/2005, de 30 agosto, republicada pela Lei
n.º 64/2011 de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela
Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, foi renovada a comissão de serviço
do Chefe Divisão de Vias Municipais e Trânsito, António José Mendes
Faria, a partir de 26 de setembro do corrente ano. (Isento do Visto do
Tribunal de Contas.)
9 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos
Ferreira.
309652028

MUNICÍPIO DE VINHAIS
Aviso n.º 7760/2016
Procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para diversos postos de trabalho
Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 19.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, e conforme os artigos 30.º e 33.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e no n.º 1 do artigo 32.º do Orçamento de
Estado, torna-se público que, por deliberação tomada na reunião da
Câmara Municipal de 27 de abril de 2016, se encontram abertos procedimentos concursais comuns, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, previstos no Mapa de
Pessoal do Município para preenchimento dos postos de trabalho a
seguir indicados.
De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral
das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada
pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de
2014, as autarquias locais não têm de consultar a Direção-Geral da
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas INA) no âmbito
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação
de requalificação.
1 — Lugares a preencher:
A — 1 Técnico Superior (Arqueologia)
B — 1 Assistente Técnico (Administrativo)
C — 1 Assistente Operacional (Eletricista)
D — 3 Assistentes Operacionais (Trolhas)
E — 1 Assistente Operacional (Carpinteiro)
F — 1 Assistente Operacional (Motorista)
G — 2 Assistentes Operacionais (Auxiliar de Ação Educativa)
2 — Postos de trabalho afetos aos seguintes serviços:
A — Divisão de Ordenamento e Administração do Território e Serviços Urbanos (DOATSU)
B — Gabinete de Assessoria Técnica de Desenvolvimento Económico
e Local (GATDEL)
C,D,E e F — Divisão de Conservação do Território, Mobilidade e
Logística (DCTML)
G — Divisão de Educação e Desenvolvimento Social e Cultural
3 — A descrição sumária do conteúdo funcional dos postos de trabalho
mencionados é a constante no anexo da LTFP a que se refere o n.º 2 do
artigo 88.º da referida lei a saber:
A — Exerce funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica

