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Diário da República, 2.ª série — N.º 117 — 20 de junho de 2017
meu despacho datado de 19 de maio de 2017, nos temos do n.º 5 do
mesmo artigo e nos termos do artigo 48.º, na sequência das avaliações
dos Júris nomeados para acompanhamento e avaliação final do período
experimental de Bruno Pacheco Araújo e Hélder Manuel Pacheco Araújo,
a conclusão com sucesso dos respetivos períodos experimentais, a 15
de maio de 2017, na sequência do procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público em contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para o preenchimento
de dois posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de
10 de março de 2016.
19 de maio de 2017. — O Presidente, Alexandre Branco Gaudêncio.
310534206

MUNICÍPIO DE SESIMBRA
Aviso n.º 6850/2017
Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados — procedimento concursal comum para a constituição de vínculos de
emprego público na modalidade de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo — 1 posto de trabalho de assistente operacional — Aviso n.º 3610/2017, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.ª série n.º 68 de 05/04/2017.

MUNICÍPIO DE VALONGO
Aviso n.º 6853/2017
Nos termos do disposto 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, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos
excluídos do procedimento concursal comum de seleção e recrutamento
de 4 assistentes operacionais, na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, a que se refere o aviso de
abertura n.º 4481/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 81, em 26.04.2017, que poderão exercer o direito de audiência dos
interessados, durante o prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso.
A lista dos candidatos admitidos e excluídos, encontra-se afixada
no átrio dos Paços do Concelho e publicada na página eletrónica do
Município (www.cm-valongo.pt)
Para efeitos do exercício da audiência dos interessados deve ser
utilizado o modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro
de Estado e das Finanças — Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril,
publicado no Diário da República, n.º 2 Série, n.º 89, de 8 de maio,
também disponível em www.cm-valongo.pt.
30 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel
Pereira Ribeiro.
310534936

Referência C (GATELP/ Parque de Campismo)

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

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 candidatos aprovados no procedimento concursal
em epígrafe, foi homologada por despacho do signatário, datado de
31/05/2017, tendo nesta mesma data sido afixada na Divisão de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página eletrónica desta
Câmara Municipal.

Aviso n.º 6854/2017

31 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Augusto
Pólvora.
310536401

MUNICÍPIO DE TÁBUA
Aviso n.º 6851/2017
Para os devidos efeitos faz-se público que, por despacho do Sr. Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, de 19 de outubro de 2016, no
uso da competência que lhe foi delegada por meu Despacho n.º 12/2013,
de 15 de outubro, foi autorizada a prorrogação, até 1 de janeiro de 2019,
da licença sem remuneração, do nosso trabalhador, Leonel Rodrigo
Gomes Mendes.
17 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
310530553

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 6852/2017
Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, torna-se público que, por despacho, datado de 29 de maio do
corrente ano, foi homologada a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados no procedimento concursal aberto pelo Aviso
n.º 1194/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de
30 de janeiro de 2017 (Assistente Técnico).
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
no edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica
(www.cm-torresnovas.pt).
Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto
recurso de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação introduzida pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
30 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos
Ferreira.
310534369

Abertura do Período de Discussão Pública da Proposta de Plano
de Pormenor do Bairro das Barreiras
António Alberto Pires de Aguiar Machado, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar, torna público, nos termos do n.º 1
e 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio (Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial-RJIGT), que a Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar, em reunião de Câmara de 25 de
maio de 2017, deliberou proceder à abertura do período de discussão
pública da proposta de Plano de Pormenor do Bairro das Barreiras, que
irá decorrer durante 20 dias úteis.
Torna ainda público que o mencionado período de discussão pública
se inicia no 5.º dia útil após a publicação do presente Aviso no Diário
da República, 2.ª série, como o determina o n.º 2 do artigo 89.º do
citado RJIGT.
Durante este período, os interessados poderão consultar a Proposta de
Planona Divisão de Ambiente e Urbanismo, sito na Rua Comendador
Silva, 5450-020 Vila Pouca de Aguiar, no horário normal de expediente, bem como na página da internet da Câmara Municipal (www.
cm-vpaguiar.pt).
A formulação de reclamações, observações ou sugestões deverão ser
feitas por escrito, até ao termo do referido período, utilizando para o efeito
o impresso próprio que pode ser obtido na página da internet da Câmara
Municipal (www.cm-vpaguiar.pt) ou em suporte papel no setor de Atendimento ao Público da Câmara Municipal ou na Divisão de Ambiente
e Urbanismo, remetido por correio dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar — Rua Henrique Botelho, 5450-027
Vila Pouca de Aguiar, ou por correio eletrónico (uopg@cm-vpaguiar.pt).
Durante o período de discussão pública será realizada uma sessão
pública de apresentação e esclarecimento da Proposta de Plano, em data
e local a designar, e posteriormente a divulgar num jornal de tiragem
local, na página da internet da Câmara Municipal (www.cm-vpaguiar.
pt) e nos locais de estilo.
26 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar, António Alberto Pires de Aguiar Machado.
Deliberação
António Alberto Pires de Aguiar Machado, presidente da Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar declara que a Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar, em reunião ordinária realizada no dia 25 de maio
de 2017, deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do período
de discussão pública da Proposta de Plano de Pormenor do Bairro das
Barreiras, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e n.º 2 do
artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
26 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar, António Alberto Pires de Aguiar Machado.
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