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14 — Exclusão e notificação de candidatos: de acordo com o preceituado 
no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, os candi-
datos excluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a) 
b) c) ou d) do n.º 3 do referido artigo 30.º, para realização da audiência 
dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

15 — Prestação das provas: os candidatos admitidos serão convoca-
dos, através de notificação, do dia, hora e local para a realização dos 
métodos de selecção, nos termos previsto no artigo 32.º e por uma das 
formas previstas nas alíneas a) b) c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

16 — Publicitação dos resultados: Os resultados obtidos em cada 
método de selecção intercalar é efectuada através de lista ordenada 
alfabeticamente, afixada em local visível e público, nas instalações 
da Câmara Municipal de Castro Verde e disponibilizada na sua página 
electrónica em www.cm -castroverde.pt.

17 — Publicitação da lista unitária de ordenação final dos candida-
tos — a lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homolo-
gação, será publicitada na 2.ª série do Diário da República, afixada no 
edifício dos Paços do Município de Castro Verde e disponibilizada na 
página da Internet do Município de Castro Verde.

18 — Candidatos portadores de deficiência — Nos termos do disposto 
no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 03 de Fevereiro, 
no procedimento concursal em que o número em que o número de lu-
gares a preencher seja inferior a 10 e igual ou superior a 3, é garantida 
a reserva de um lugar para candidatos com deficiência e nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 3.º do citado diploma, os candidatos com 
deficiência, que apresentem um grau de incapacidade igual ou superior 
a 60 %, têm preferência legal em caso de igualdade de classificação, a 
qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, devendo declarar 
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo 
grau de incapacidade, tipo de deficiência e os meios de comunicação/
expressão a utilizar no processo de selecção.

19 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da referida Porta-
ria, o presente aviso será publicado na bolsa de emprego público, www.
bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente publicação no Diário da 
República, na página electrónica da Câmara Municipal de Castro Verde 
e em jornal de expansão nacional.

20 — Não foi efectuada consulta prévia à ECCRC, nos termos do 
n.º 1 dos artigos 4.º e 54.º da referida Portaria, que conforme instru-
ções da DGAEP, fica temporariamente dispensada a obrigatoriedade 
da referida consulta.

Castro Verde, 02 de Novembro de 2010. — O Presidente, Francisco 
José Caldeira Duarte.

303891543 

 MUNICÍPIO DE CHAVES

Aviso n.º 23106/2010
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 26 

de Julho de 2010, e ao abrigo dos artigos 23.º e 24.º, da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
aplicada à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de 
Abril, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, 
foi autorizada a renovação da comissão de serviço, por um período de 
mais três anos, à dirigente, Lídia Felisbela da Silva Pereira Pinto, no 
cargo de Direcção Intermédia de 2.º Grau, Chefe de Divisão de Educação 
e Desporto, com efeitos a partir de 30 de Outubro de 2010.

Paços do Município de Chaves, 26 de Outubro de 2010. — O Presi-
dente da Câmara Municipal, Dr. João Batista.

303890555 

 MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Aviso n.º 23107/2010
Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 37.º, artigo 21.º e 

no n.º 1, alínea a) do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
torna -se público que, na sequência do procedimento concursal comum 
de recrutamento para ocupação de 3 postos de trabalho para a carreira 
e categoria de assistente operacional/higiene e limpeza, por contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso 
publicado no Diário da República n.º 11, 2.ª série, de 18/01/2010, após 
negociação, e por despachos do Presidente da Câmara datados de 4/10/2010 
e 13/10/2010, foram celebrados contratos de trabalho por tempo indeter-
minado, com início em 6 de Outubro de 2010, com Vera Lúcia Honório de 
Jesus Roldão e Cláudia Cristina de Oliveira Pires e com início a 18/10/2010, 

com Maria de Lurdes Galinha Sousa Carvalho, na carreira e categoria de 
assistente operacional, com o vencimento mensal correspondente à 1.ª po-
sição remuneratória do 1 nível remuneratória da tabela única (475,00€)

Entroncamento, 2 de Novembro de 2010. — O Presidente da Câmara 
Municipal, Jaime Manuel Gonçalves Ramos.

303890628 

 MUNICÍPIO DE ESPINHO

Aviso n.º 23108/2010

Nomeação em regime de substituição de dirigentes
de nível intermédio de 1.º e 2.º grau

Para os devidos efeitos torna-se público que, de harmonia com o meu 
despacho de 22 de Setembro de 2010, proferido no âmbito da competên-
cia que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, ao abrigo do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 
20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho e conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005 
de 30 de Agosto, aplicada à Administração Local pelo Decreto-Lei 
n.º 104/2006, de 7 de Junho, nomeei em regime de substituição pelo 
período de 60 dias, os seguintes dirigentes:

Dirigentes de nível intermédio de 1.º grau: Dr. Pedro Miguel Martins 
da Silva Almeida, Director do Departamento de Gestão Administrativa; 
Eng.ª Maria Fátima Gonçalves Milheiro Azevedo, Directora do Depar-
tamento de Gestão Urbanística e Equipamentos Municipais;

Dirigentes de nível intermédio de 2.º grau: Dr.ª Ana Margarida Faria 
Alves Oliveira Loureiro, Chefe do Gabinete de Apoio às Colectivi-
dades (equiparada a Chefe de Divisão); Dr. José Fernando Ferreira 
Sousa Pinto, Chefe da Divisão de Controlo Orçamental; Dr.ª Maria 
João Duarte Rodrigues, Chefe da Divisão de Contabilidade; Dr.ª Maria 
Cristina Ramos Ferreira, Chefe da Divisão de Controlo Financeiro; Arq. 
João Paulo Teixeira Pinto Júnior, Chefe da Divisão de Manutenção de 
Equipamentos Municipais; Eng. Álvaro António das Neves Duarte, 
Chefe da Divisão de Obras Municipais; Dr. Armando Jorge Martins 
Sousa Magalhães, Chefe da Divisão de Águas e Saneamento; Eng. 
Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Moreira Sá, Chefe da Divisão de 
Ambiente e RSU; Dr.ª Idalina Maria Silva Sousa, Chefe da Divisão de 
Promoção Cultural e Biblioteca; Dr. Armando Manuel Barge Bouçon 
Ribeiro, Chefe da Divisão do Património Museológico e Arquivo; Dr. 
Ricardo Jorge Alves Tavares, Chefe da Divisão de Desporto; Dr.ª Susana 
Manuel Loureiro Teixeira, Chefe da Divisão de Educação e Juventude; 
Dr.ª Maria Manuela Avelar Rocha, Chefe da Divisão de Acção Social, 
Intergeracional e Saúde. 

Paços do Município de Espinho, 3 de Novembro de 2010. — O Pre-
sidente da Câmara, Dr. Joaquim José Pinto Moreira.

303893982 

 Aviso n.º 23109/2010

Interrupção de Licença sem Vencimento
Faz-se público que por despacho do Senhor Presidente da Câmara, foi 

autorizado o trabalhador desta Câmara Municipal, João Filipe Assunção 
Teixeira, com a categoria de Assistente Operacional, a interromper, a 
partir de 07 de Outubro de 2010, a licença sem remuneração pelo pe-
ríodo de 360 dias, que vinha gozando desde 23 de Setembro de 2010, 
conforme publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 12 
de Outubro de 2010.

Paços do Município de Espinho, 3 de Novembro de 2010. — O Pre-
sidente da Câmara, Dr. Joaquim José Pinto Moreira.

303894005 

 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 23110/2010

Procedimento concursal comum, para a contratação por tempo 
indeterminado de um Técnico Superior, na área de História, da 
carreira geral de Técnico Superior.
1 — Nos termos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, e do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 




