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da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro com as alterações decorrentes
da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
28 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco Luís Teixeira Alves.
311242527
Aviso (extrato) n.º 4807/2018
Procedimento concursal comum para contratação por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de um posto de trabalho
de Técnico Superior na área de Gestão para a Divisão de Obras
Municipais — Homologação da lista unitária de ordenação final.
Nos termos e para os efeitos previstos nos números 4 e 6 do artigo 36.º
da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 janeiro, na redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal em epígrafe, aberto pelo Aviso
n.º 15913/2016 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 243
de 21 de dezembro de 2016:
1.º classificado: Fernando Gonçalves da Silva — 15,33 valores.
Faz-se, ainda, público que a lista unitária de ordenação final, foi
homologada por meu despacho de 27 de março de 2018 e se encontra
afixada no Edifício dos Paços do Concelho, e disponível na página
eletrónica do Município de Cabeceiras de Basto.
Mais se informa que da homologação da lista unitária de ordenação
final cabe recurso hierárquico ou tutelar nos termos do n.º 3 do artigo 39.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro com as alterações decorrentes
da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
28 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco Luís Teixeira Alves.
311242487

MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO
Aviso n.º 4808/2018
Para os devidos efeitos, faz-se público que por meu despacho datado
de 23 de fevereiro de 2018, foi determinada, com base nos artigos 92.º,
93.º, 94.º e 97.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a mobilidade
interna intercarreiras do assistente técnico, Vítor Manuel Ramos Marinho, para a categoria de técnico superior, solicitadoria, auferindo a
remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 11 da
tabela remuneratória única, no valor pecuniário de 995,51 €, com efeitos
a 1 de março de 2018.

do artigo 101.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado
em Anexo pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a Câmara
Municipal deliberou, em reunião realizada no dia 22 de março de 2018,
aprovar o projeto de Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos
Urbanos do Município de Cinfães e submeter o mesmo a consulta pública, pelo prazo de trinta dias a contar da data da publicação do presente
edital no Diário da República.
A referida proposta de regulamento encontra-se disponível para consulta, nos serviços de atendimento, no edifício dos Paços do Concelho,
durante as horas normais de expediente, bem como no sítio eletrónico
deste Município (www.cm-cinfaes.pt.).
23 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Armando Silva
Mourisco, Enf.
311242998

MUNICÍPIO DA GUARDA
Aviso (extrato) n.º 4810/2018
Conclusão do Período Experimental
Para os devidos e legais efeitos e em cumprimento do disposto na
alínea b) do n.º 1 do artº. 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi
homologada por despacho do Exm.º Senhor Presidente da Câmara
Municipal em 15 de março de 2018, a ata do júri responsável pelo acompanhamento e avaliação final que comprovou que foi concluído com
sucesso o período experimental da trabalhadora Joana Isabel Carvalho
Coelho da Silva, na sequência dos Procedimentos concursais comuns
para ocupação de postos de trabalho referentes à prossecução das atividades internalizadas, em virtude da dissolução da Guarda Cidade de
Desporto, E. M. e da Culturguarda, Gestão de Sala de Espetáculos e
Atividades Culturais, E. M. na modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado para a categoria/carreira
de Técnico Superior, aberto pelos avisos n.os 198 e 199, publicados na
2.ª série do Diário da República, n.º 5, de 8 de janeiro de 2016.
16 de março de 2018.— O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Carlos Alberto Chaves Monteiro.
311239028

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES
Aviso n.º 4811/2018
Anulação de procedimento concursal

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, na sequência do procedimento concursal aberto por aviso n.º 9197/2017, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 155, de 11 de agosto de 2017, foi celebrado a 18 de fevereiro
de 2018, contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com José Manuel Teixeira Sousa, na carreira/categoria de técnico
superior, línguas e literatura modernas, com a remuneração correspondente
à 2.ª posição, nível 15 da tabela remuneratória única, no valor pecuniário
de 1.201,48 €.
Para efeitos do estipulado no artigo 46.º e da alínea a) do n.º 1 do
artigo 49.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, designo para júri do
período experimental o mesmo júri designado para o procedimento
concursal.

Por deliberação da Câmara Municipal de 8 de março de 2018, foi autorizado, nos termos da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro e ao abrigo do
artigo 30.º da lei Geral do Trabalho em Funções Pública, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP) e do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 3 de setembro, o recrutamento, no regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para vários
postos de trabalho por se considerarem reconhecidas as funções desses
postos como necessidades permanentes dos serviços e que se enquadram
no Programa de Regularização Extraordinárias dos Vínculos Precários
ao abrigo da referida Lei n.º 112/2017.
Assim, e para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho datado de 12 de março de 2018, procedi à anulação do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho
da carreira e categoria de técnico superior, licenciado em arquitetura
com especialização em design de interiores, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso
no publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 30 de outubro
de 2017, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009 de
11 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 06
de abril, por se enquadrar na referida regularização.

20 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Joaquim Monteiro
Mota Silva, Dr.
311244196

14 de março de 2018. — A Vereadora de Recursos Humanos, Sofia
Ferreira.
311216437

MUNICÍPIO DE CINFÃES

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

20 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Joaquim Monteiro
Mota Silva, Dr.
311244155
Aviso n.º 4809/2018

Edital n.º 378/2018

Aviso n.º 4812/2018

Armando Silva Mourisco, Presidente da Câmara Municipal de Cinfães, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1

Nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 145-A/2011, de 06 de abril, torna-se pública a lista unitária de orde-

