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de 22 de Junho por força das disposições conjugadas da alínea b) do 
n.º 2 e do n.º 6 do artigo 117.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
a partir de 01 de Dezembro de 2008, com a candidata aprovada em 1.º 
lugar no referido concurso:

Ana Maria Mendes, na carreira/categoria de Técnico Superior de 
Marketing de 1.ª Classe — grupo de pessoal técnico superior, com a 
posição remuneratória referente ao escalão 1, índice 460, a que corres-
ponde a remuneração de 1.534,61€.

Mais se torna público que o referido contrato foi feito por urgente 
conveniência de serviço.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas)
17 de Novembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Manuel An-

tónio da Luz.
301217295 

 Aviso n.º 2486/2009

Concurso externo de ingresso para admissão de dois estagiários, em 
regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para 
o exercício de funções públicas, com vista ao preenchimento de 
dois postos de trabalho correspondentes à categoria de técnico 
superior de comunicação social de 2.ª classe.
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, se torna público que, no seguimento 
da abertura do concurso em epígrafe, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 145, de 29 de Julho de 2008, foi celebrado contrato de tra-
balho por tempo indeterminado, nos termos previstos na Lei n.º 23/2004, 
de 22 de Junho por força das disposições conjugadas da alínea b) do 
n.º 2 e do n.º 6 do artigo 117.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
no dia 15 de Dezembro de 2008, com as candidatas aprovadas em 1.º e 
2.º lugares no referido concurso:

Cristina Isabel Nery Marques Moreno e Marta Marreiros Oliveira Cân-
dido ambas na carreira/categoria de Técnico Superior de Comunicação 
Social de 2ª Classe (estagiário) — grupo de pessoal técnico superior, 
com a posição remuneratória referente ao escalão 1, índice 321, a que 
corresponde a remuneração de 1.070,89€.

Mais se torna público que os referidos contratos foram feitos por 
urgente conveniência de serviço e terão início em 15 de Dezembro de 
2008. (Isento do visto prévio do Tribunal de Contas)

12 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Manuel An-
tónio da Luz.

301232239 

 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

Aviso n.º 2487/2009

Nomeação
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho datado 

de 29 de Dezembro de 2008 e na sequência do concurso interno de acesso 
geral para provimento de dois lugares de operário principal — Canto-
neiro de Arruamentos, do grupo de pessoal operário qualificado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 235 de 04 de 
Dezembro de 2008, foram nomeados, os concorrentes, Francisco Manuel 
Conceição Costa e Óscar Miguel Pragosa Oliveira. Os candidatos deve-
rão aceitar o respectivo lugar no prazo de 20 dias contados da presente 
publicação no Diário da República.

30 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, João Sal-
gueiro.

301177135 

 CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Édito n.º 13/2009
Torna -se público que, a Sr.ª Sara Maria de Sousa Coelho, pretende 

habilitar -se como herdeira do seu falecido companheiro, Jorge Filipe 
Faria Macedo, ex -funcionário desta autarquia com a categoria de Canto-
neiro de Limpeza, falecido em 19 de Dezembro de 2007, a fim de poder 
receber desta Câmara Municipal a importância ilíquida de 4.469,94 
(quatro mil quatrocentos sessenta nove euros noventa e quatro cêntimos), 

respeitante a subsídio por morte, nos termos do disposto no artigo 7.º 
do Decreto -Lei n.º 223/95, de 8 de Setembro.

Quem tiver de se opor ou vir a habilitar -se ao referido levantamento, 
deve deduzir o seu direito, no prazo de 30 dias, a contar da data de 
publicação do presente édito no Diário da República.

6 de Janeiro de 2009. — O Presidente da Câmara, José Ismael Fer-
nandes.

301257293 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 2488/2009

Concurso interno de acesso geral para provimento de 1 lugar de 
técnico superior de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior

1 — Torna-se público que por despacho da Sr.ª Vereadora, com compe-
tência delegada na área dos Recursos Humanos, datado de 28.11.2008, se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação 
do presente aviso, concurso interno de acesso geral para provimento de 
1 lugar de Técnico Superior de 1.ª classe do grupo de pessoal técnico 
superior, remunerado pelo escalão 1, índice 460 ou o que resultar da regra 
constante do artigo17 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16/10.

2 — A validade do concurso esgota-se com o preenchimento do lugar 
posto a concurso.

3 — O local de trabalho situa-se na área do Município.
4 — O júri terá a seguinte composição:
Presidente: Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso, Chefe 

da Divisão de Gestão de Recursos Humanos,
Vogais efectivos:
1.º — Susana Maria Simões Vasco de Resende, Chefe da Divisão de 

Comunicação e Imagem;
2.º — Teresa Sofia Nunes Aleixo Cavalinhos Cavaca, Técnico Supe-

rior de Antropologia Social de 1.ª classe;
Vogais suplentes:
1.º — José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe da Divisão de 

Administração Geral e Financeira;
2.º Maria Margarida Dias de Barros de Oliveira Dias, Engenheira 

Química Assessor.

O Presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos, 
pelo 1.º vogal efectivo.

5 — A este concurso podem habilitar-se todos os funcionários que 
reúnam os seguintes requisitos:

a) Gerais: os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, 
de 11/07;

b) Especiais: os constantes na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18/12, aplicável à Administração Local por 
força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30/12.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas por requerimento, 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, entregue pessoalmente ou 
enviado pelo correio com aviso de recepção, para a Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, Praça do Município, 7540-136 Santiago do Cacém, 
devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade, 
data de nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço 
de identificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, morada e 
código postal, e telefone);

b) Lugar a que se candidata, com indicação do mesmo;
c) Categoria profissional;
d) Tempo de serviço na categoria;
e) Classificação de serviço dos últimos 3 anos.

7 — O requerimento de admissão a concurso deverá ser acompanhado, 
sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, datado, rubricado e assinado pelo 

candidato;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte 

fiscal.

7.1 — Aos funcionários pertencentes ao quadro de pessoal desta 
Autarquia é dispensada a apresentação da documentação referida nas 
alíneas a) e c) do n.º 7.

8 — As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos no 
presente aviso, designadamente nos seus n.º s 6 e 7, serão excluídas.




