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 MUNICÍPIO DE MONFORTE

Aviso n.º 6032/2018

Lista unitária de ordenação final

Decorrido o prazo de Audiência aos interessados, nos termos do 
CPA, conjugado com o artigo 30.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, 
verificou -se não ter havido qualquer pronunciamento até ao dia 19 de 
março de 2018, por parte dos candidatos que compareceram a todos os 
métodos de seleção.

Assim e para efeitos consignados no n.os 4, 5 e 6, do artigo 36.º da 
referida Portaria, torna -se pública a lista unitária do procedimento 
concursal comum de recrutamento para preenchimento de um posto 
de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior na área 
Marketing.

Classificação dos Candidatos:

Maria Telma Correia Freire — 15,20 valores;
Fernanda Maria Lourenço da Silva — 12,40 valores;
Sofia João da Silva Rodrigues — 12,20 valores.

Candidatos Excluídos:

Aurélia Maria Garção Miranda (b)
Carla Maria de Oliveira Reisinho (a)
Cátia Sofia Matos Chaves (a)
David Manuel Alegria Martins (a)
Débora Sofia Lopes Sardinha (c)
Joel Artur da Silva Ferreira (a)
Liliana Isabel Rebelo de Sousa Pêgo (b)
Luís Miguel Salsinha Ribeiro Rodrigues (a)
Maria Isabel de Freitas Peixoto (a)
Marina Isabel Paraíso Fernandes (a)
Pedro Alexandre Vicente Marrachinho (b)
Rui Miguel Nora Trindade Tavares (b)
Tony Capela de Oliveira (a)

a) Por não terem comparecido à prova escrita de conhecimentos;
b) Por terem classificação inferior a 9,5 valores na prova escrita de 

conhecimentos;
c) Por ter nível reduzido na avaliação Psicológica

Mais se faz público que, por despacho do Presidente da Câmara 
datado de 19 de março de 2018, foi homologada a lista de classifi-
cação final.

A lista será publicada no Diário da República, afixada no átrio dos 
paços do Município, e disponibilizada no site da Câmara Municipal 
de Monforte.

O processo do procedimento concursal poderá ser consultado durante 
o horário normal de funcionamento.

19 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Gonçalo Nuno 
Lagem.

311248351 

MUNICÍPIO DE OEIRAS

 Aviso n.º 6033/2018

Procedimento concursal para a constituição de reservas de recruta-
mento para a categoria de Técnico Superior na área de Geografia, 
aberto pelo Aviso n.º 9911/2017, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 165, de 28 de agosto.

Em conformidade com o disposto nos números 8 e 10 do artigo 21.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, por meu 
despacho de 9 de novembro de 2017, foi autorizada a alteração da 

composição do júri do procedimento concursal para a constituição de 
reservas de recrutamento para a categoria de Técnico Superior na área 
de Geografia, aberto pelo Aviso n.º 9911/2017, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 165, de 28 de agosto, e publicado na Bolsa 
de Emprego Público com a referência OE201708/0441, em virtude 
da substituição de um dos seus membros, passando o mesmo a ter a 
seguinte constituição:

Presidente: Sílvia Almeida Breu, Chefe do Gabinete de Desenvol-
vimento Municipal;

1.º Vogal efetivo: Ana Maria Pais, Técnica Superior do Gabinete de 
Desenvolvimento Municipal;

2.º Vogal efetivo: Susana Perestrelo Barata, Técnica Superior da 
Divisão de Recursos Humanos;

1.º Vogal suplente: Teresa Mendonça Julião, Técnica Superior da 
Divisão de Recursos Humanos

2.º Vogal suplente: Ana Sofia Ribeiro, Chefe da Divisão de Higiene 
Urbana.

18 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais.

311285174 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 6034/2018

Pessoal desligado do serviço.
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domí-

nios dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da 
Câmara através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, 
torna -se público, nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a cessação 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
da trabalhadora Maria Antónia Conceição Guerreiro Tavares, titular 
da carreira geral e categoria de Assistente Operacional, posição re-
muneratória 8, nível remuneratório 8 da Tabela Remuneratória Única 
(TRU), a que corresponde a remuneração base mensal de 789,54€, 
por motivo de ser desligada do serviço, com efeitos a partir de 1 de 
maio de 2018.

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

16 de abril de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311297146 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 6035/2018

Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se pú-
blico que ao Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), 
Carla Cristina Martins Mourão, concluí com sucesso o período ex-
perimental, em 19 de abril do corrente ano, com a avaliação final de 
17,75 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com este Município, 
para o desempenho de funções na categoria de Assistente Operacio-
nal (Auxiliar de Ação Educativa), da carreira geral de Assistente 
Operacional.

23 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos 
Ferreira.

311296296 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
Aviso n.º 6036/2018

Torna-se público que, por meu despacho de 28 de março de 2018, 
foi concedida Licença sem Remuneração pelo período de doze meses, 
nos termos do artigo 280.º, anexo, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, à 
trabalhadora Tânia Raquel Amorim Rodrigues, Assistente Operacional, 
com início em 28 de maio de 2018.

29 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Fernando Brito Nogueira.

311294124 

José Pereira nesta Câmara Municipal, a partir do dia 02 de abril de 
2018, nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação.

13 de abril de 2018. — O Diretor do Departamento, Carlos Santos.
311279918 


