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12.4 — Os critérios de apreciação e de ponderação da prova de conhe-
cimento (PC) e da Entrevista profissional de selecção (EPS), bem como 
o sistema de classificação final (CF), incluindo a grelha classificativa, o 
sistema de valoração final do método e respectiva fórmula classificativa 
constam de actas de reuniões do júri do procedimento concursal, sendo 
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

13 — Notificação dos 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 
candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas 
nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria, 
para realização da audiência dos interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. Os candidatos admitidos serão convo-
cados, através de notificação do dia, hora e local para realização dos 
métodos de selecção, nos termos previstos no artigo 32.º e por umas 
das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º 
da referida Portaria.

13.1 — O exercício do direito de participação dos candidatos deve ser 
formalizado obrigatoriamente, através de formulário para o efeito, ao dis-
por no Serviço de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Salvaterra 
de Magos e no site da mesma em www.cm -salvaterrademagos.pt.

14 — Publicitação — a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
será publicitada, em lugar público e visível, no edifício dos Paços do 
Município e disponibilizada em www.cm -salvaterrademagos.pt.

15 — Igualdade de oportunidades:
«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 

República Portuguesa, 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, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.»

16 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no dia útil seguinte à pre-
sente publicação, a partir da data da publicação (no Diário da República), 
na página electrónica da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e 
por extracto, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma data, 
num jornal de expansão nacional.

ANEXO

Enunciado do programa da prova
escrita de conhecimentos

1 — Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, 
de 11 de Janeiro — Quadro de competências e regime jurídico de fun-
cionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias.

2 — Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro — Estatuto disciplinar dos 
trabalhadores que exercem funções públicas.

28 de Junho de 2011. — A Presidente da Câmara Municipal, Ana 
Cristina Ribeiro.

304854074 

 MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

Aviso n.º 14156/2011
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se público que, por despacho do 
Presidente da Câmara Municipal, de 30 de Junho de 2011, foi homolo-
gada, nos termos do n.º 2 do artigo acima citado, a lista unitária de orde-
nação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum 
para o preenchimento de um posto de trabalho por tempo determinado 
(termo resolutivo incerto) — carreira de técnico superior (formador do 
Centro de Novas Oportunidades), aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 82, de 28 de Abril de 2011:

Ana Sofia Freitas Moura — 15,2 valores

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro e para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 
do artigo 36.º da mesma Portaria, fica desta forma a candidata notificada 
desta homologação.

A presente lista encontra -se disponível na página electrónica, em 
www.cm -stirso.pt, e afixada no edifício da Câmara Municipal.

6 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Enge-
nheiro Castro Fernandes.

304881939 

 Aviso n.º 14157/2011
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 

de Fevereiro, torna -se público que na sequência do procedimento concursal 
comum, foi celebrado, a 27 de Junho de 2011, entre a Câmara Municipal 
de Santo Tirso e Carina Isabel Fernandes Correia, contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de As-
sistente Técnico, ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória, nível 5.

O referido contrato produz efeitos a 27 de Junho de 2011.
Mais torna -se público que por despacho do Presidente da Câmara 

da mesma data, o júri para avaliação do período experimental será o 
mesmo que foi designado para o respectivo procedimento concursal.

6 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, Engenheiro Castro 
Fernandes.

304882676 

 Aviso n.º 14158/2011
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de Fevereiro, faz -se público que, por motivo de aposentação, cessou 
a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, o as-
sistente operacional (3.ª posição remuneratória, nível 3), Carlos Alberto 
Ferreira Lopes, com efeitos desde 01 de Julho de 2011.

6 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, Engenheiro Castro 
Fernandes.

304884222 

 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 14159/2011
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

Janeiro, com a nova redacção dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de 
Abril, torno público que foi homologada por meu despacho, datado de 21 de 
Junho de 2011, a lista unitária de ordenação final do Procedimento Concursal 
Comum, por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho na 
categoria de Técnico Superior (Engenharia Florestal), para exercer funções no 
Gabinete de Protecção Civil e Defesa das Florestas, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 09 de Novembro de 2010.

A lista encontra -se disponível na página electrónica deste Município 
em www.cm -sbras.pt, e afixada nas instalações desta entidade.

27 de Junho de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Paulo Jacinto Eusébio.

304842378 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 14160/2011
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, a seguir se publica a lista unitária de 
ordenação final referente ao procedimento concursal comum para recru-
tamento de um Técnico Superior (Ciências da Comunicação), na moda-
lidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, homologada 
por despacho do Exmº. Senhor Presidente da Câmara, em 21/06/2011:

1.º - Ana Isabel Timóteo Silva Fernandes — 15,88 valores;
2.º  - Marisa Cristina Brás Martins — 15,25 valores;
3.º  - Luís Daniel Espada Rijo — 12,75 valores;
4.º  - Aida Maria Fragoso Morgado — 12,63 valores;
5.º  - Maria Clara Vasco Campaninho Barradas — 12,13 valores;
6.º  - Susana Cristina Ribeiro Namorado Pina — 12,13 valores;
7.º  - Inês Pacheco Cerejo — 12,00 valores;
8.º  - Cláudia Assunção Ferreira Martins — 11,63 valores;
9.º  - Luciano Vieira Pedro — 10,75 valores.
22 de Junho de 2011. — Por delegação de competências do Presidente 

da Câmara, conferida pelo despacho n.º 21A -P/2010, de 3 de Maio, a 
Directora do Departamento de Recursos Humanos, Dr.ª Maria de Jesus 
Camões Cóias Gomes.

304864775 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Aviso n.º 14161/2011
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista uni-
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tária de ordenação final do procedimento concursal na modalidade de 
relação de emprego público por tempo indeterminado — Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas, para ocupação de 1 posto de trabalho 
para a carreira/categoria de Assistente Técnico, inserida nos Serviços 
Administrativos da Divisão de Urbanismo, Ambiente e Qualidade, 
aberto por proposta n.º 45/2010, aprovada em reunião ordinária da 
Câmara Municipal em 10 de Fevereiro de 2010 e publicada em Diária 
da República, 2.ª série, n.º 82, de 28 de Abril de 2010, homologado 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 8 de 
Junho de 2011.

Candidatos Aprovados
Maria de Nazaré Gonçalves Martinho — 18,8 Valores
Patrícia Manuel Dias Carmelo — 13,6 Valores

Candidatos Excluídos
Alice Isabel Raminhos dos Reis — b)
Aminata Elisa Ramos Wagué — b)
Ana Margarida Velez Grilo — d)
António Manuel Capela Fonseca — b)
Cassilda Fernanda Chavigas Laranjo Pereira — b)
Cátia Sofia Moura Carrilho — b)
Cátia Sofia Russo Guerra — c)
Cláudia Patrícia Ferreira Cartas — b)
Diana Maria Canhoto Cardoso — a)
Dina do Carmo Gomes Alferes — d)
Elsa Armanda Bandeiras Baixa Magarreiro Fazeres — c)
Eunice Cristina Bolas Valério — b)
Fátima Alexandra Bernardo Franco — c)
Fátima Maria Canas Carapinha Mustra Ramos — c)
Gonçalo Miguel Raminhos Brochado — b)
Hélder de Jesus Póvoa Batista — b)
Hugo Jaime Lobo de Barros — c)
Inês da Conceição Massano Rato — c)
Irina da Conceição Sanches Geraldes Eliseu — b)
João Emídio Fazeres Boto — b)
Liliana de Jesus Tapadas Ludovico — c)
Margarida Rosa de Sousa Jaques — b)
Maria Alexandra Teles Viegas — b)
Maria Armanda Machado Raposo — c)
Maria da Conceição Guerra Mouquinho Mendes — b)
Maria Glória Martins Rodrigues — b)
Maria João Simões Fandango Pôla — c)
Maria Joaquina Candeias Florentino Mendes — c)
Maria José Fandango Rosado — c)
Maria José Paivas Serol Parente — c)
Maria Manuel Cartas Rosado Medeiros — c)
Maria Odete Lourdes Rodrigues Bastos — c)
Marisa Alexandra Gravito Afonso — c)
Nélia Cristina Coelho Abel Delicado — b)
Nuno Manuel Nisa Madeira — c)
Patrícia Alexandra Meira Vaz Rato — b)
Patrícia do Céu Farinha Garcia — b)
Paula Cristina Figueira Marques — b)
Pedro Miguel Barroso Pereira — b)
Ramiro Alves Pinto — b)
Rita Isabel das Neves Rebocho — b)
Rui Manuel Martins da Mata — c)
Sara Patrícia Satiro Ameixeira — b)
Sónia Filipa Fernandes dos Santos Alberto Moreno — b)
Vanda Marisa Duarte Catronas — c)
a) Entrega de candidatura fora de prazo
b) Por não ter comparecido ao método “Prova Escrita de Conheci-

mentos”;
c) Por ter classificação inferior a 9,5 no método “Prova Escrita de 

Conhecimentos”;
d) Por não ter comparecido ao método da “Avaliação Psicológica”.

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro e para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º 
da mesma Portaria, ficam desta forma notificados todos os candidatos, 
incluído os que foram excluídos no decurso da aplicação dos métodos 
de selecção, do acto de homologação da lista de ordenação final, estando 
a mesma afixada no Serviço de Recursos Humanos e disponibilizada na 
página electrónica (www.cmsousel.pt).

24 de Junho de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Armando 
Varela.

304839916 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 14162/2011

António Manuel Oliveira Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal 
de Torres Novas:

Faz saber que, em conformidade com o seu despacho datado de 04 de 
Julho do corrente ano, e na sequência do concurso externo de ingresso na 
carreira de informático, aberto através do aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 118, de 21 de Junho de 2010 e após a conclusão 
do estágio, foi nomeado definitivamente com a categoria de Técnico de 
Informatica Grau 1 Nível 1, Mauro André Braga de Carvalho.

O nomeado devera tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a contar 
da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

Isento do Visto do Tribunal de Contas.

5 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, António Manuel 
Oliveira Rodrigues.

304880959 

 Aviso n.º 14163/2011
Pelo aviso publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74 de 

14 de Abril de 2011 e na Bolsa de Emprego público com o código de 
oferta N.º OE201104/0245 de 15 de Abril do corrente ano, foi divulgado 
o procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de Chefe 
Divisão de Patrimonio e Aprovisionamento desta Câmara Municipal.

Nos termos dos n.os 8,9,10 e 11 do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 
15 Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 Agosto, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 Junho, nomeio o Técnico Superior, 
Lúcio Carlos Queiroz Damaso, em comissão de serviço, pelo período 
de três anos, no cargo de Chefe de Divisão de Património e Aprovisio-
namento, com efeitos a partir de 6 de Julho de 2011.

Anexa -se nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado.

6 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, António Manuel 
Oliveira Rodrigues.

ANEXO

Nota relativa ao currículo académico e profissional
do licenciado

Lúcio Carlos Queirós Damaso
Currículo académico:
Licenciado em Gestão de Recursos Humanos, pelo Instituto Superior 

de Línguas e Administração de Santarém.

Currículo profissional:
Em 1 de Janeiro de 2011 foi nomeado Chefe da Divisão de Património 

e Aprovisionamento, em regime de substituição, na Câmara Municipal 
de Torres Novas;

No dia 2 de Agosto de 2005 tomou posse na categoria de Técnico Superior;
Em 1 de Junho de 2004, celebrou contrato administrativo de provi-

mento com o Município de Torres Novas, como estagiário na carreira 
técnica superior.

304887211 

 MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO
Aviso n.º 14164/2011

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados no procedimento concursal comum para o recruta-
mento de um posto de trabalho da carreira/categoria de assistente opera-
cional — viveirista, constante do mapa de pessoal da Câmara Municipal 
de Vieira do Minho, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso n.º 23831/2010, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 17 de Novembro de 
2010, homologada, por meu despacho de 28 de Junho de 2011.

Lista de ordenação final 

Ordenação Nome Classificação
final

1 . . . . . . . . . . . . Artur Sousa Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . 15,21

 29 de Junho de 2011. — O Presidente de Câmara, Jorge Augusto 
Mangas Abreu Dantas.

304877119 




