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Foi promovido para a categoria de Técnico Superior Principal (área 
de Sociologia) a 28 de Junho de 2006.

A 1 de Janeiro de 2009, por força do disposto no n.º 1 do artigo 95.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, transitou para a categoria de 
Técnico Superior da carreira geral de Técnico Superior.

305508262 

 MUNICÍPIO DA HORTA

Aviso (extrato) n.º 377/2012
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro, torna -se público que a lista unitária de ordenação final refe-
rente ao procedimento concursal, na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por contrato de trabalho a tempo indeterminado, para 
preenchimento de um posto de trabalho, na carreira/categoria de técnico 
superior, com licenciatura em ciências da comunicação — variante de 
jornalismo, aberto por aviso n.º 20689/2011, de 18 de outubro, publicado 
na 2.ª série do Diário da República a qual foi homologada por meu 
despacho proferido no dia 22 de dezembro de 2011, encontra -se afixada 
no setor de recursos humanos da Câmara Municipal e publicitada na 
página eletrónica www.cmhorta.pt.

22 de dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, João Fernando 
Brum de Azevedo e Castro.

305551921 

 Aviso (extrato) n.º 378/2012
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, torna -se público que a lista unitária de ordenação final referente 
ao procedimento concursal, na modalidade de relação jurídica de em-
prego público por contrato de trabalho a tempo indeterminado, para pre-
enchimento de um posto de trabalho, na carreira/categoria de assistente 
operacional, para a atividade de coveiro, aberto por aviso n.º 20689/2011, 
de 18 de outubro, publicado na 2.ª série do Diário da República a qual 
foi homologada por meu despacho proferido no dia 22 de dezembro 
de 2011, encontra -se afixada no setor de recursos humanos da Câmara 
Municipal e publicitada na página eletrónica www.cmhorta.pt.

22 de dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, João Fernando 
Brum de Azevedo e Castro.

305551776 

 Aviso (extrato) n.º 379/2012

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, torna -se público que a lista unitária de ordenação final 
referente ao procedimento concursal, na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por contrato de trabalho a tempo indeterminado, 
para preenchimento de um posto de trabalho, na carreira/categoria de 
técnico superior, com licenciatura em engenharia civil, aberto por aviso 
n.º 20689/2011, de 18 de outubro, publicado na 2.ª série do Diário da 
República a qual foi homologada por meu despacho proferido no dia 
23 de dezembro de 2011, encontra -se afixada no setor de recursos 
humanos da Câmara Municipal e publicitada na página eletrónica 
www.cmhorta.pt.

23 de dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, João Fernando 
Brum de Azevedo e Castro.

305551857 

 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Aviso n.º 380/2012

Comissão de serviço
Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 27.Fevereiro, 

torna -se público que, por despacho do signatário de 16.06.2011, proferido 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18.Setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 5 -A /2002, de 11.Janeiro, foi exonerada das suas 
funções de Adjunta do Gabinete de Apoio à Presidência, Carla Alzira da 
Cruz Semedo, com efeitos a partir de 01 de Julho de 2011.

28 de Dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Dias Custódio.

305529996 

 Aviso n.º 381/2012

Comissão de serviço
Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 27/Fevereiro, 

torna -se público que, por despacho do signatário de 05/07/2011, proferido 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º e do n.º 3 do artigo 74.º da 
Lei n.º 169/99, de 18/Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5 -A /2002, 
de 11/Janeiro, foi nomeado como Adjunto da Presidência, Carlos Filipe 
Martins da Cruz, com efeitos a 01/07/2011, tendo sido exonerado destas 
funções por despacho também do signatário de 31/08/2011, com efeitos 
a partir de 01/09/2011, no uso das competências conferidas pelo n.º 3 
do mesmo artigo 74.º

28 de Dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Dias Custódio.

305530431 

 Aviso n.º 382/2012

Conclusão de Período Experimental
Para os devidos efeitos e de acordo com o preceituado no artigo 12.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, aplicável por força do ar-
tigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, torna -se público que 
foi homologada, por despacho do signatário de 29/06/2011, a conclusão 
com sucesso dos períodos experimentais: da trabalhadora Sónia Isabel 
Maurício Tomás Ferreira, contratada na sequência do procedimento 
concursal comum para ocupação de 10 postos de trabalho, na modali-
dade de CTFP por tempo indeterminado, para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional (auxiliar de ação educativa), aberto por aviso 
n.º 149587/2010, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 145, 
Parte H, de 28 de Julho, e das trabalhadoras Helga Cristina Botelho do 
Rosário Silva Jorge, Sílvia Rosa Mateus Antunes e Sónia Alexandra 
Delgado Ferreira, contratadas a partir da Reserva de Recrutamento In-
terna constituída em resultado do procedimento concursal atrás referido, 
também na modalidade de CTFP por tempo indeterminado.

29 de Dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Dias Custódio.

305531096 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 383/2012

Regulamento da Ação Social Escolar do Município de Odemira
No uso das competências que se encontram previstas na alínea a) do 

n.º 2 do artigo 53.º, e, alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, ambos da Lei 
n.º 169/99 de 18.09, com a redação introduzida pela Lei n.º 5 -A/2002 
de 11.01, torna -se público, que o Regulamento da Ação Social Escolar 
do Município de Odemira, publicado em Projeto na 2.ª série, do Diário 
da República n.º 150, de 5 de agosto de 2011, após o decurso do prazo 
para apreciação pública nos termos do artigo 118.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, não se tendo registado quaisquer sugestões 
ou reclamações, foi aprovado por unanimidade, de forma definitiva, 
em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 06 de outubro 
de 2011, e em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 
16 de dezembro de 2011.

26 de dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Eng. José 
Alberto Candeias Guerreiro.

305550885 

 MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA

Aviso n.º 384/2012

Nomeação em comissão de serviço para o cargo de direção intermé-
dia de 2.º grau correspondente a chefe de divisão de Saneamento 
Básico e Serviços Urbanos.
Para os devidos efeitos torna -se público que, nos termos do disposto 

no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
em anexo à Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, adaptada à Administração 
Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004 de 20 de abril, alterado e republicado 
em anexo ao Decreto -Lei n.º 104/2006, de 07 de junho, por meu despacho 
datado de 12 de dezembro de 2011, exarado no uso das competências que 
me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 




