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Anexa:
Fotocópia dos Bilhetes de Identidade ou outro documento de iden-

tificação na falta do anterior, de todos os elementos do agregado fa-
miliar;

Fotocópia do Número de Identificação Fiscal de todos os elementos 
do agregado familiar;

Fotocópia do Cartão de Eleitor do(s) candidato(s);
Cartão de Cidadão;
Certidão de Bens emitida pela Repartição de Finanças em nome de 

todos os elementos do agregado familiar;
Declaração de IRS e respectiva nota de liquidação ou qualquer outro 

tipo de comprovativo dos rendimentos auferidos (recibos de ordenado, 
pensões, subsídios, entre outros);

Comprovativo de situação escolar no caso dos elementos que se 
encontrem a frequentar o ensino;

Prova da situação de desemprego, no caso em que existam elementos 
que se enquadrem nesta alínea;

Atestado da Junta de Freguesia a comprovar a composição do agregado 
familiar e residência;

Fotocópia do contrato de arrendamento;
Fotocópia do último recibo de renda.
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 MUNICÍPIO DE OEIRAS
Aviso n.º 22785/2011

Considerando as reduções de efectivos a cumprir a partir do próximo 
ano impostas pelas medidas excepcionais decorrentes do processo de 
ajuda externa, documento de estratégia orçamental apresentado pelo 
Governo e proposta da LOE/2012, impõe -se uma reavaliação de todos 
os processos Concursais.

Assim, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 38.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterado pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de Abril, torna -se pública a anulação dos seguintes procedimentos 
concursais: Assistente Operacional na área de Atendimento e Serviços 
Gerais, aberto por Aviso n.º 17275/2011, publicado na 2.ª série do DR 
n.º 170, Assistente Técnico na área de Animação Sociocultural, aberto 
por Aviso n.º 10562/2011, publicado na 2.ª série do DR n.º 91, Agente 
de Policia Municipal de 2.ª classe, aberto por Aviso n.º 10988/2011, 
publicado na 2.ª série do DR n.º 95 e Técnico Superior na área de Direito, 
aberto por Aviso n.º 26808/2010, publicado na 2.ª serie do DR n.º 245.

8 de Novembro de 2011. — A Directora Municipal de Administração 
e Desenvolvimento Organizacional, Dr.ª Paula Magalhães Saraiva.
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 Aviso n.º 22786/2011
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela 
da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, e considerando o previsto nos 
n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 76.º e n.º 1 do artigo 78.º, todos do 
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, em conjugação com o n.º 1 da cláusula 
1.ª, e n.º 2 da cláusula 6.ª, do Acordo Colectivo de Trabalho n.º 1/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de Setem-
bro, ex vi n.º 1 do artigo 1.º do regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 2 de Março, e 
para efeitos dos números 6 e 7 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, face ao processo de avaliação, elaborado nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
que se encontra arquivado no respectivo processo individual, declaro 
concluído com sucesso o período experimental do seguinte assistente 
técnico, na área funcional de electricidade:

João Manuel Teixeira Cardoso.
9 de Novembro de 2011. — Pelo Presidente, a Directora Municipal 

da Direcção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organi-
zacional, Paula Magalhães Saraiva.
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 Declaração de rectificação n.º 1758/2011
Ao abrigo do disposto no artigo 148.º do Código do Procedimento 

Administrativo, os erros materiais podem ser rectificados, a todo o tempo, 
pelos órgãos competentes para a revogação do acto. Tendo -se constatado 
que o aviso n.º 11580/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 101, de 25 de Maio de 2011, saiu com a seguinte inexactidão, que, 

mediante declaração da entidade emitente, assim se rectifica, com efeitos 
retroactivos, por tratar -se de um lapso de escrita:

1 — No n.º 10.1, onde se lê:

«A prova de conhecimento consistirá na realização de provas es-
critas, uma de conhecimentos gerais e outra de conhecimentos espe-
cíficos, realizadas sequencialmente, com a duração de 90 minutos 
cada, pontuada numa escala de 0 a 20 valores»

deve ler -se:

«A prova de conhecimento consistirá na realização de provas escri-
tas, uma de conhecimentos gerais e outra de conhecimentos específi-
cos, realizadas sequencialmente, com a duração de noventa minutos, 
cada uma pontuada numa escala de 0 a 20 valores.»
9 de Novembro de 2011. — Pelo Presidente, a Directora Municipal 

de Administração e Desenvolvimento Organizacional, Paula Magalhães 
Saraiva.
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 MUNICÍPIO DE OVAR

Aviso n.º 22787/2011
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de Fevereiro, torna -se público que, nos termos do n.º 6 do mesmo 
artigo, foi determinado por meu despacho de 28 de Outubro de 2011, a 
conclusão com sucesso do período experimental referente ao contrato de 
trabalho por tempo indeterminado celebrado com o trabalhador abaixo 
indicado, com efeitos à data do termo do respectivo período experi-
mental, para a categoria de assistente operacional, carreira de assistente 
operacional, serviço de veterinária e segurança alimentar:

Hélder Manuel Valente Pinho — 16,00 valores.
31 de Outubro de 2011. — O Presidente da Câmara, Dr. Manuel 

Alves de Oliveira.
305322189 

 Aviso n.º 22788/2011
Para os devidos efeitos e 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, torna -se 
público que, por despacho do Presidente da Câmara de 28 de Outubro 
de 2011, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, a iniciar a 1 de Novembro de 2011, com Catarina Al-
meida Costa, na categoria de assistente técnico, com a remuneração 
mensal de €683,13, correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 5.

Para os efeitos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 73.º do Regime de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, conjugados com o n.º 3 e 
seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o júri 
do período experimental é o mesmo do Procedimento Concursal.

4 de Novembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Dr. Manuel 
Alves Oliveira.
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 Aviso n.º 22789/2011
Para os devidos efeitos e 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, torna -se 
público que, por despacho do Presidente da Câmara de 28 de Outubro de 
2011, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho por tempo in-
determinado, a iniciar a 01 de Novembro de 2011, com Sónia Alexandra 
Bastos Ferreira, na categoria de assistente técnico, com a remuneração 
mensal de €683,13, correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 5.

Para os efeitos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 73.º do Regime de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, conjugados com o n.º 3 e 
seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o 
júri do período experimental é o mesmo do Procedimento Concursal.

4 de Novembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Dr. Manuel 
Alves Oliveira.
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 Aviso n.º 22790/2011
Para os devidos efeitos e 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, torna -se 
público que, por despacho do Presidente da Câmara de 31 de Outubro 
de 2011, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho por tempo 




