
Diário da República, 2.ª série — N.º 212 — 5 de novembro de 2018  29609

28 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção 
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
no local de atendimento da Divisão de Gestão de Recursos Humanos e 
disponibilizada eletronicamente em www.cm -sesimbra.pt.

29 — Os candidatos aprovados em cada método de seleção são con-
vocados para a realização do método de seleção seguinte, através de 
notificação, por uma das formas previstas nas alíneas a), b) ou d) do 
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria.

30 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, bem como as 
exclusões do procedimento ocorridas na sequência da aplicação de cada 
método de seleção são notificadas aos candidatos, por uma das formas 
previstas nas alíneas a), b) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria, para 
a realização da audiência dos interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

31 — Em situações de igualdade de valoração entre candidatos e em 
situações não configuradas pela lei como preferenciais, no que à lista 
de ordenação final diz respeito, os critérios de preferência a adotar são 
os previstos no artigo 35.º da Portaria.

32 — Os recrutamentos são efetuados pela ordem decrescente da 
ordenação final dos candidatos colocados em situação de requalificação 
e, esgotados estes, dos restantes candidatos, nos termos do disposto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP.

33 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação, é afixada no local de atendimento da Divisão de Ges-
tão de Recursos Humanos e disponibilizada eletronicamente em 
www.cm -sesimbra.pt.

34 — Composição e identificação do júri
Ref. A — Presidente — Alexandra Isabel Marques Neves Neto, Chefe 

de Divisão de Ambiente Urbano;
1.º Vogal Efetivo (1) — Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão 

de Gestão de Recursos Humanos;
2.º Vogal Efetivo — Ana Lúcia Caeiro Correia de Figueiredo, Técnica 

Superior;
1.º Vogal Suplente — Horácio José Ramos Polido, Chefe de Serviços 

de Limpeza;
2.º Vogal Suplente — Rui Miguel de Almeida Marquês, Encarregado 

Operacional.

Ref. B — Presidente — Ana Maria Varela Sofio, Chefe de Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos;

1.º Vogal Efetivo (1) — José Albano Coelho Garrau, Assistente Ope-
racional, em mobilidade na categoria de Encarregado Operacional;

2.º Vogal Efetivo — Ofélia Graça Fernandes Carvalho, Assistente 
Operacional;

1.º Vogal Suplente — Maria Manuela Rodrigues Francisco Quinta-
-Feira, Assistente Operacional;

2.º Vogal Suplente — Liseta da Conceição Campos Pinto, Assistente 
Operacional.

(1) Substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos

35 — Em tudo o não esteja expressamente previsto no presente aviso, 
o procedimento rege -se pelas disposições da LTFP e da Portaria.

36 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o pre-
sente aviso é publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), 
no 1.º dia útil seguinte à presente publicação; na página eletrónica da 
CMS, por extrato disponível para consulta a partir da data da publicação 
no Diário da República, e em jornal de expansão nacional, por extrato, 
no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data.

10 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Fran-
cisco Manuel Firmino de Jesus.

311727134 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 15888/2018

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 dois 
postos de trabalho de assistente operacional (pintor) da carreira 
geral de assistente operacional.

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 dois postos 
de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado de assistente operacional (pintor) da carreira 
geral de assistente operacional, aberto por aviso n.º 50/2018, publicado 
na Bolsa de Emprego Público, em 05/04/2018 com o código de oferta 
n.º OE201804/0101, foi homologada por despacho da Senhora vereadora 
Carla Guerreiro de 21/08/2018, 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 supracitado 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.

7 de setembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311748568 

 Aviso n.º 15889/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento para Constituição de 
Vínculo de Emprego Público no Âmbito do Programa de Regu-
larização Extraordinária dos Vínculos Precários para Ocupação 
de Um Posto De Trabalho de Assistente Operacional (Asfaltador) 
da Carreira Geral de Assistente Operacional.

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 um posto de trabalho em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
de assistente operacional (asfaltador) da carreira geral de assistente ope-
racional, aberto por aviso n.º 46/2018, publicado na Bolsa de Emprego 
Público, em 05/04/2018 com o código de oferta n.º OE201804/0099, 
foi homologada por despacho da Senhora vereadora Carla Guerreiro de 
21/08/2018, 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.

7 de setembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311748705 

 Aviso n.º 15890/2018

Procedimento concursal de recrutamento para constituição de vín-
culo de emprego público no âmbito do Programa de Regulari-
zação Extraordinária dos Vínculos Precários para ocupação de 
seis postos de trabalho de assistente operacional (pedreiro) da 
carreira geral de assistente operacional.

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, 
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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 seis postos de 
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado de assistente operacional (pedreiro) da carreira 
geral de assistente operacional, aberto por aviso n.º 39/2018, publicado 
na Bolsa de Emprego Público, em 05/04/2018 com o código de oferta 
n.º OE201804/0102, foi homologada por despacho da Senhora vereadora 
Carla Guerreiro de 21/08/2018, 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.

7 de setembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311748487 

 Aviso n.º 15891/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento para Constituição de 
Vínculo de Emprego Público no Âmbito do Programa de Regula-
rização Extraordinária dos Vínculos Precários para Ocupação de 
Um Posto de Trabalho de Assistente Operacional (Canalizador) 
da Carreira Geral de Assistente Operacional.

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 um posto de 
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado de assistente operacional (canalizador) da carreira 
geral de assistente operacional, aberto por aviso n.º 47/2018, publicado 
na Bolsa de Emprego Público, em 05/04/2018 com o código de oferta 
n.º OE201804/0093, foi homologada por despacho da Senhora vereadora 
Carla Guerreiro de 21/08/2018, 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 
artigo 36.º, de que todos os candidatos admitidos ao presente pro-
cedimento concursal foram notificados do correspondente ato de 
homologação da lista de ordenação final e de que a mesma se en-
contra 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.

7 de setembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311748632 

 Aviso n.º 15892/2018

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas na se-
quência de procedimento concursal de regularização no âmbito 
do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Pre-
cários (PREVPAP).
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 que, em cumprimento do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e com refe-
rência à alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP) e artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro (PREVPAP), na sequência de procedimento concursal de 
regularização para ocupação de seis postos de trabalho de assistente 
operacional (pedreiro) da carreira geral de assistente operacional, 
aberto por aviso n.º 39/2018, publicado na Bolsa de Emprego Pú-
blico, em 05/04/2018 com o código de oferta n.º OE201804/0102, 

foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas, com 
os seguintes trabalhadores:

Sebastião Paulo Bastos Lopes, Cirilo Pereira Delgado, Joaquim Dias, 
José Artur e Francisco João Pereira Cavaco com início a 1 de outubro 
de 2018, e para o desempenho de funções correspondentes à categoria 
de Assistente Operacional (Pedreiro) da carreira geral de Assistente 
Operacional, na 2.ª posição remuneratória e nível 2 da tabela remune-
ratória única (€580,00).

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

18 de outubro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311765594 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO

Aviso n.º 15893/2018

Lista unitária de ordenação final da candidata aprovada no pro-
cedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho de Técnico Superior (Ciência Política e Relações 
Internacionais) na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangi-
dos pelo Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos 
Precários (PREVPAP).
João António Merca Pereira, Vice -Presidente da Câmara Municipal 

de Viana do Alentejo, no uso da competência que lhe foi delegada 
em matéria de pessoal por despacho do senhor Presidente da Câmara 
de 18 de outubro de 2017, torna público, nos termos do n.º 6 do ar-
tigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação 
dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, na redação atual, a 
lista unitária de ordenação final da candidata aprovada no procedi-
mento concursal comum supra indicado, aberto por aviso publicado 
na Bolsa de Emprego Público no dia 2 de maio de 2018 com o código 
de oferta n.º OE201804/0972 e na página eletrónica do Município 
na mesma data:

Joana de Carvalho Galvão — 13,20 Valores.

A referida lista foi homologada por despacho do senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Viana do Alentejo exarado a 16 de outubro de 2018, 
tendo sido enviada para publicação na 2.ª série do Diário da República.

Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser inter-
posto recurso nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 39.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, na redação atual.

16 de outubro de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
João António Merca Pereira.

311746056 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 15894/2018
José Maria Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana 

do Castelo:
Para os devidos efeitos, se torna público que, nos termos do artigo 41.º 

do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, aplicado à Administração 
Local pelo Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de junho, foi designado, pre-
cedendo concurso, por meu despacho de 29 de outubro de 2018, para 
a categoria de Fiscal Municipal Especialista Principal, os candidatos 
graduados no referido concurso, aberto conforme aviso afixado através 
da Ordem de Serviço, n.º 2/SAP/2018, de 3 de julho de 2018, cuja lista 
de classificação final foi publicitada nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 40.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho: António Ma-
nuel Marques Cunha Costa, Sérgio Lomba Gonçalves Simas e Manuel 
Pires Silva.

Os trabalhadores, ficam posicionados escalão 1, índice 316, a que 
corresponde o montante de € 1084,76 (mil e oitenta e quatro euros e 
setenta e seis cêntimos).

Não carece de visto do Tribunal de Contas nos termos do artigo 114.º, 
da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.

29 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Viana do Castelo, José Maria Cunha Costa.

311770875 


