
27460  Diário da República, 2.ª série — N.º 197 — 12 de outubro de 2018 

 ANEXO III 

  

  

 311677425 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 14652/2018

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados — pro-
cedimento concursal comum para a constituição de vínculo de em-
prego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo in-
determinado (1 posto de trabalho de Assistente Operacional/Divisão 
de Obras Municipais e Logística — Ref. U) — Aviso n.º 5014/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 88 de 08/05/2017.
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 candidatos aprovados no procedimento concursal 
mencionado em epígrafe, foi homologada por despacho do signatário, 
datado de 24/09/2018, tendo nesta mesma data sido afixada na Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página eletrónica 
desta Câmara Municipal.

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

311686708 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 14653/2018

Procedimento concursal de recrutamento para constituição de vín-
culo de emprego público no âmbito do programa de regularização 
extraordinária dos vínculos precários para ocupação de cinco 
postos de trabalho de técnico superior (engenheiro civil) da car-
reira geral de técnico superior.

Homologação da lista unitária de ordenação final
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios 

dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, e nos termos 
do disposto no artigo 36.º, n.os 4 a 6, 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, aplicável por expressa remissão do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, torna -se público que a lista unitária de ordenação 
final do procedimento concursal de recrutamento para constituição de 
vínculo de emprego público no âmbito do programa de regularização 
extraordinária dos vínculos precários para ocupação de cinco postos de 
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado de técnico superior (engenheiro civil) da carreira 
geral de técnico superior, aberto por aviso n.º 31/2018, publicado na 
Bolsa de Emprego Público, em 10/04/2018 com o código de oferta 
n.º OE201804/0275, foi homologada por meu despacho de 20/09/2018, 
encontrando -se a mesma afixada em local visível e público da Divisão 
de Recursos Humanos, sita na Praça do Brasil n.º 17, em Setúbal, e 
disponibilizada na página da Internet em www.mun -setubal.pt.

Mais se torna público, nos termos dos n.os 4 e 5 do supra citado ar-
tigo 36.º, de que todos os candidatos admitidos ao presente procedimento 
concursal foram notificados do correspondente ato de homologação da 
lista de ordenação final e de que a mesma se encontra afixada nestes 
serviços e disponibilizada na página eletrónica do Município.

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

26 de setembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311693414 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 14654/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 4 e n.º 5 

do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, homologuei em vinte 
e quatro de setembro de dois mil e dezoito, a conclusão com sucesso, 
do período experimental do trabalhador, contratado na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
 Joaquim Carlos Bentes Cercas, com a categoria de Assistente Opera-
cional (área de atividade — Carpinteiro).

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

311693439 


