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Diário da República, 2.ª série — N.º 125 — 30 de junho de 2017
Aviso n.º 7338/2017
Nos termos e para efeitos do n.º 6 do artigo 36.º, da Portaria 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145-A/2011, de 6
de abril, torna-se público que, por meu despacho de 2 de junho de 2017,
foi homologada a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, respeitante ao procedimento concursal comum de recrutamento
para preenchimento de um posto de trabalho, da carreira e categoria de
Assistente Operacional (cozinheiro), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso
n.º 10250/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de
18 de agosto de 2016.
A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados encontra-se afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal do Crato e publicitada na sua página eletrónica www.cm-crato.pt.
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com a alínea b) do
n.º 3 do artigo 30.º, da referida Portaria, os candidatos, incluindo os que
tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção,
foram notificados do ato de homologação da lista de ordenação final.

concluído, em Reunião de Câmara de 9 de janeiro de 2017, o processo
de classificação do Moinho de Maré das Doze Pedras, freguesia de
Alqueidão, concelho da Figueira da Foz, e fixada uma zona especial de
proteção ao monumento que integra a antiga caldeira, conforme planta de
delimitação constante do presente edital, pelo que o imóvel em causa se
encontra classificado como Monumento de Interesse Municipal (MIM)
e aufere de uma Zona Especial de Proteção (ZEP).
E, para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos lugares de estilo, Juntas de Freguesia e publicado no site
do município.
14 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Ataíde.

5 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, José Correia da Luz.
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MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Aviso (extrato) n.º 7339/2017
Celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto no n.º 1, al. b), do art. 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, com recurso à reserva
de recrutamento interna previamente constituída, na sequência do procedimento concursal a que se refere o aviso publicado no D.R. 2.ª série,
n.º 96, de 18 de maio de 2016, foi celebrado contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de junho
de 2017, com:
Vítor Daniel dos Santos Fernandes;
José Luís Correia Varela;
Daniel Filipe Ferreira Lourenço;
Candidatos graduados em 2.º, 3.º e 4.º lugar, respetivamente, para
a ocupação de três postos de trabalho da carreira\categoria de técnico
superior (área de engenharia informática) previstos e não ocupados, do
mapa de pessoal desta autarquia, com o posicionamento remuneratório
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15 da
tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro.
Para efeitos do disposto no artigo 45.º e seguintes da LTFP, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, durante o período experimental,
os trabalhadores serão acompanhados e avaliados por um júri que terá
a seguinte composição:
Presidente: Margarida Maria Pacheco Poiarêz Santos, técnica superior
Vogais:
Maria Luís M. Teixeira Maia Fonseca, Técnica Superior;
António Miguel Cancela Santos Torres, Técnico superior
2 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Paulo José Gomes
Langrouva.
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MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
Edital n.º 465/2017
Classificação do Moinho de Maré das Doze Pedras, sito na Quinta
do Canal, freguesia de Alqueidão, como Monumento de Interesse
Municipal (MIM) e fixação da Zona Especial de Proteção (ZEP)
João Albino Rainho Ataíde das Neves, Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz.
Faz Público que, nos termos do artigo 29.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de
setembro e do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro,
e ao abrigo do artigo 57.º e 58.º do Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de
outubro, após obtido o parecer do órgão consultivo competente conforme
o n.º 2 do artigo 94.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de e transcorrido o prazo
disposto pelo n.º 26.º do Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro, foi

310551046

MUNICÍPIO DO FUNCHAL
Despacho n.º 5779/2017
Designação no cargo de Chefe da Divisão de Contratação
Pública e Aprovisionamento
Considerando que, por aviso publicitado na 2.ª série do Diário da
República, n.º 75, de 18 de abril de 2016, Parte J, no Jornal Diário
de Notícias (Lisboa), de 19 de abril de 2016 e na Bolsa de Emprego
Público, com o Código OE201604/0205 a 21 de abril de 2016, foi
aberto o procedimento concursal para provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Contratação Pública e
Aprovisionamento, nos termos do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à Administração Local pela
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que, concluído o procedimento concursal, nos termos
do n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, o júri do
referido procedimento, em ata datada de 19 de outubro de 2016 e com a
fundamentação constante da mesma, deliberou propor a designação da
licenciada Graça Mónica Spínola Nunes, no cargo de Chefe da Divisão
de Contratação Pública e Aprovisionamento, do Departamento de Gestão

