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Declaração de Retificação n.º 167/2018

MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Declaração de retificação ao aviso n.º 1942/2018, publicado
na 2.ª série do Diário da República, n.º 30, de 12 de fevereiro

Aviso n.º 2929/2018

No uso da competência delegada pelo Sr. Presidente da Câmara, por
despacho de 25 de outubro de 2017, e por ter saído com inexatidão o
Aviso n.º 1942/2018, de 12 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, «Celebração de Contratos de Trabalho por Tempo
Indeterminado na Carreira/Categoria de Assistente Operacional — Administrativo», procedo à respetiva retificação, assim, onde se lê:

Licença sem Remuneração — Regresso Antecipado

«Em cumprimento do disposto no n.º 1 alínea b) do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que…»
deve ler -se:
«Em cumprimento do disposto no n.º 1 da alínea b) do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e de acordo com competência delegada pelo Sr. Presidente da Câmara, por despacho de 25 de outubro
de 2017, torno público que…»
14 de fevereiro de 2018. — A Vereadora, Maria de Fátima Gomes
Abreu Neto da Silva.
311143683

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
Aviso n.º 2926/2018
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho torna-se público que, por meu despacho datado de 08 de fevereiro de 2018 foi autorizada a consolidação
definitiva da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Cândida Isabel
da Conceição Lopes, atendendo a que se encontram reunidos todos os
requisitos enunciados no n.º 2 do artigo 99.º-A da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho na redação resultante do aditamento realizado pelo artigo 270.º
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro que aprovou o Orçamento de
Estado para o ano de 2017, na carreira e categoria de Técnico Superior,
no serviço de Recursos Humanos, afeta ao SIADAP3, Departamento
de Administração e Finanças deste município, com posicionamento
remuneratório na 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15,
com efeitos a partir do dia da publicação no Diário da República.
O presente aviso será também publicitado, por extrato, na página eletrónica do Município de Almeirim e afixado nos Serviços, nos termos do
disposto no artigo 4.º n.º 1, alínea b) da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
9 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Município, Pedro Miguel
César Ribeiro.
311145246

MUNICÍPIO DE ALVITO
Aviso n.º 2927/2018
Para os devidos efeitos, torna-se público que nos termos do artigo 92.º
e seguintes da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, e por meu despacho
datado de 03 de janeiro de 2018, foi autorizada a mobilidade interna na
modalidade intercategorias, até 31 de dezembro de 2018 o Assistente
Operacional António Manuel Branquinho Amador, para o exercício de
funções na categoria de Encarregado Operacional e o Assistente Operacional Joaquim Manuel Grilo Fonseca, para o exercício de funções
na categoria de Encarregado Operacional.
4 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, António João
Feio Valério.
311138597
Aviso n.º 2928/2018
Para os devidos efeitos, torna-se público que nos termos do artigo 92.º
e seguintes da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, e por meu despacho datado
de 3 de janeiro de 2018, foi autorizada a prorrogação da mobilidade
interna na modalidade intercategorias, até 31 de dezembro de 2018 a
Assistente Técnica Emília Francisca Fragoso Ganço Coelho, para o
exercício de funções na categoria de Coordenadora Técnica e o Assistente
Operacional Manuel Joaquim Branquinho Amador para o exercício de
funções na categoria de Encarregado Geral Operacional.
4 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, António João
Feio Valério.
311138791

Para os devidos efeitos torna-se público, que nos termos do n.º 6,
artigo 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizado o regresso
antecipado, com efeitos a 01 de fevereiro de 2018, da trabalhadora Luísa
Maria Rodrigues de Freitas Gonçalves, com a carreira e categoria de
assistente operacional, em situação de licença sem remuneração desde
o dia 01 de dezembro de 2017, inclusive.
30 de janeiro de 2018. — A Vereadora da Intervenção Social e Recursos Humanos, Vanessa Abreu Azevedo.
311118176

MUNICÍPIO DE CINFÃES
Edital n.º 246/2018
Armando Silva Mourisco, Presidente da Câmara Municipal de Cinfães, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1
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 1 de fevereiro de
2018, aprovar o projeto de Regulamento de Utilização das Instalações
Desportivas Municipais do Concelho 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.).
12 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Armando Silva
Mourisco, Enf.
311145643

MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Aviso n.º 2930/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento de trabalhadores,
para ocupação de 10 postos de trabalho da carreira e categoria de
Assistente Técnico, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, previstos e não ocupados, no
mapa de pessoal do município de Figueira de Castelo Rodrigo,
publicado através do Aviso n.º 4298/2017 no Diário da República,
2.ª série, n.º 79, de 21 de abril de 2017.
Lista dos resultados do 1.º método de seleção e Audiência dos
interessados no âmbito da exclusão
Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Câmara Municipal de
Figueira de Castelo Rodrigo, torna público:
1) Na sequência da notificação e realização dos métodos de seleção
Prova de Conhecimentos/Avaliação Curricular, efetuada nos termos e
para os efeitos do n.º 1, do artigo 32.º, conjugado com a alínea d), do
n.º 3 do artigo 30.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua
atual redação, notificam-se os candidatos dos resultados e da audiência
dos interessados no âmbito da exclusão, nos termos do disposto no
n.º 1, do artigo 36.º, conjugado com a alínea d), dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e n.os 1 a 5 do artigo 31.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na sua atual redação, conjugados com o n.º 2, do artigo 100.º e
artigo 122.º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, dos procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo de emprego
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para as carreiras/categorias de Assistente
Técnico (Ref.as A), B), C), D), E), F), G)), conforme Aviso de abertura
n.º 4298/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 79 de
21 de abril de 2017.
2) As listas contendo os resultados, encontram-se afixadas nos placards,
do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, no edifício dos Paços do
Concelho, sito no Largo Dr. Vilhena n.º 1, 6440-100 Figueira de Castelo Rodrigo e disponibilizada na página eletrónica em http//cm-fcr.pt.
3) O prazo para a audiência dos interessados é de 10 dias úteis após
a publicação do presente aviso.

