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34 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

35 — Quotas de Emprego:
a) De acordo com o n.º 3 dos artigos 3.º e 9.º do Decreto  -Lei 

n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência tem prefe-
rência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer 
outra preferência legal,

b) Os candidatos devem declarar no requerimento de admissão, sob 
compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de selecção, nos termos do diploma supra mencionado.

36 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento 
dos postos de trabalho a concurso, e para os efeitos do previsto no n.º 2 
do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

Câmara Municipal de Albufeira, 19 de Março de 2010. — Por de-
legação de competências do Sr. Presidente da Câmara (despacho de 
23/10/2009), a Vereadora do pelouro dos Recursos Humanos, Ana Pífaro.

303056846 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extracto) n.º 6336/2010
Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º, do Estatuto Disciplinar dos Traba-

lhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, 
de 9 de Setembro, fica notificado o arguido Fernando Manuel Marques 
Bernardo, Assistente Operacional, ausente em parte incerta, com úl-
timo domicílio conhecido na Rua Ary dos Santos n.º 12 — 2 -A Fei-
jó — 2810 -433 Almada de que, por deliberação da Câmara Municipal de 
Almada datada de 17.02.2010, lhe foi aplicada, no âmbito do Processo 
Disciplinar n.º 9/2009 -MS, a pena de Demissão.

8 de Março de 2010. — A Presidente da Câmara, Maria Emília de 
Sousa.

303058774 

 MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Aviso n.º 6337/2010
Joviano Martins Vitorino, Presidente da Câmara Municipal de Alter 

do Chão:
Torna público, para cumprimento do preceituado no n.º 2 do ar-

tigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, e dando execução 
ao deliberado por esta Câmara Municipal em sua reunião realizada no 
dia 03/03/2010, que, a partir da publicação no Diário da República 
2.ª série e pelo prazo de 30 dias, está em apreciação pública nesta Câ-
mara a proposta para implementação da Taxa de Recursos Hídricos para 
posterior sujeição ao Órgão Deliberativo. Mais faz saber que exemplares 
da proposta se encontram afixados no edifício dos Paços do Concelho.

Paços do Concelho de Alter do Chão, 08 de Março de 2010. — O 
Presidente da Câmara, Joviano Martins Vitorino.

303002494 

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 6338/2010
Em cumprimento 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 anuncia que, por meus des-
pachos datados de 30 de Dezembro de 2009, na sequência de concurso 
interno de acesso limitado para a categoria de Agente Municipal de 
1.ª Classe, aberto por aviso afixado no rés -do -chão do edifício dos Paços 
do Município em 1 de Setembro de 2009, de acordo com a ordenação 
da respectiva lista de classificação final, designei, para celebração de 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
na categoria de Agente Municipal de 1.ª Classe, os candidatos Emanuel 
Silva Pinhal, Susana da Conceição Fernandes Lourenço, Rui Alexan-
dre Marques Antunes da Silva Azedo, Pedro Manuel Malheiro Pinto, 
Alexandra Raquel Oliveira Cabo, Carlos Filipe Assunção Firmino, Luis 

Miguel Batista Rodrigues, Ana Isabel Sampaio Pinheiro Santos, Luis 
Miguel Mendes da Cunha Pinteus Carreira e André Manuel Lopes dos 
Santos, com efeitos a 30 de Dezembro de 2009.

Amadora, 17 de Fevereiro de 2010. — Por delegação do Presidente 
da Câmara, a Vereadora responsável pela Área de Recursos Humanos, 
Rita Madeira.

302941842 

 Aviso n.º 6339/2010
Em cumprimento 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 anuncia que, na sequência 
de concurso externo de ingresso para a categoria de Técnico de Infor-
mática de Grau 1 — Nível 1, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 114, de 16 de Junho de 2009, de acordo com a 
ordenação da respectiva lista de classificação final, designei, para cele-
bração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, na categoria de Técnico de Informática Estagiário, os candidatos 
Sérgio Figueiredo Marques, Pedro Miguel Ferreira Mendes Benites 
Gonçalves e Hugo José Ribeiro do Pilar, com efeitos a 7 de Janeiro de 
2010, 4 de Janeiro de 2010 e 18 de Janeiro de 2010, respectivamente.

Amadora, 17 de Fevereiro de 2010. — Por delegação do Presidente 
da Câmara, a Vereadora responsável pela Área de Recursos Humanos, 
Rita Madeira.

302939883 

 Declaração de rectificação n.º 596/2010
Por ter saído com inexactidão, procede -se à seguinte alteração ao aviso 

n.º 2446/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 
3 de Fevereiro de 2010, a p. 5316:

Onde se lê «Licenciada em Geografia e Planeamento Regional, pela 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa – 1989/2003» deve ler -se «Licenciada em Geografia e Plane-
amento Regional, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa – 1989/1993.»

17 de Fevereiro de 2010. — Por delegação de competências do 
Presidente da Câmara, a Vereadora Responsável pela Área de Recursos 
Humanos, Rita Madeira.

302942514 

 Declaração de rectificação n.º 597/2010
Por ter saído com inexactidão, procede -se à seguinte alteração ao aviso 

n.º 2445/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 
3 de Fevereiro de 2010, a p. 5316:

Onde se lê «[...] para provimento do cargo de direcção intermédia 
de 1.º grau — Directora de Departamento [...]» deve ler -se «[...] para 
provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau — Chefe de 
Divisão [...]»

17 de Fevereiro de 2010. — Por delegação de competências do 
Presidente da Câmara, a Vereadora Responsável pela Área de Recursos 
Humanos, Rita Madeira.

302942166 

 MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Aviso n.º 6340/2010

Procedimento concursal comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo determinado, para preenchimento 
de dois postos de trabalho existentes no mapa de pessoal do 
município de Arraiolos.

Para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 6.º, e do artigo. 50.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que, por deliberação 
do órgão executivo de 27 de Janeiro de 2010, se encontra aberto, pelo 
período de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do 
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum 
de recrutamento para constituição de relação jurídica de emprego pú-
blico, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo determinado/termo resolutivo certo, para preenchimento de dois 
postos de trabalho, na categoria de Especialista de Informática e Técnico 
Superior/Economista, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Arraiolos, pelo período de um ano, renovável até 
ao máximo de 3 anos.




