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MUNICÍPIO DE COIMBRA
Aviso n.º 11950/2017

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 5 de abril, torna-se público que se encontram afixados no átrio dos Paços do Município, bem como disponíveis na respetiva página eletrónica, os Avisos n.os 25/DAG/DRH/2017 e 26/DAG/
DRH/2017, relativos à homologação das listas unitárias de ordenação
final de candidatos aos Procedimentos Concursais abaixo designados,
ambos publicitados através do Aviso n.º 9340/2016, publicado na 2.ª série
do Diário da República n.º 143, de 27 de julho de 2016, e na Bolsa de
Emprego Público, respetivamente, com os códigos OE201607/0417 e
OE201607/0420.
Procedimento Concursal Comum para ocupação de 6 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional (Higiene Urbana — Área de Espaços Verdes), em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado
Procedimento Concursal Comum para ocupação de 2 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional (Condução de
Veículos), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado
26 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Augusto Soares Machado.
310808724

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Aviso n.º 11951/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do disposto
nos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi concedida
licença sem remuneração, pelo período de 364 dias, ao trabalhador Vítor
Miguel Simões Melo, com inicio a 02 /09/2017.
11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita
da Costa.
310788459
Aviso n.º 11952/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, datado
do dia 22 de fevereiro de 2017, determinei, ao abrigo da alínea a) do
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos
do n.º 1 do artigo 92.º da LTFP, a mobilidade intercarreiras da Assistente
Operacional, Ana Maria Fernandes Rodrigues Lucas Melo, para a carreira/categoria de Assistente Técnico, com a remuneração correspondente
à 1.ª posição, nível 5 da Tabela Remuneratória Única.
A presente mobilidade produz efeito a partir do dia 1 de março de
2017, pelo período de 1 ano.
11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita
da Costa.
310790272
Aviso n.º 11953/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do disposto
nos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi concedida licença sem remuneração, pelo período de 364 dias, à trabalhadora
Alexandra Sofia Garcia Marinho Silva, com inicio a 30 /06/2017.
11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita
da Costa.
310788994
Aviso n.º 11954/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, datado
do dia 12 de abril de 2017, determinei, ao abrigo da alínea a) do n.º 2
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do
n.º 1 do artigo 92.º da LTFP, a mobilidade intercarreiras do Assistente
Operacional, Miguel Alexandre Silvestre Carrasco Barrinhas Mendes,
para a carreira/categoria de Assistente Técnico, com a remuneração
correspondente à 1.ª posição, nível 5 da Tabela Remuneratória Única.
A presente mobilidade produz efeito a partir do dia 17 de abril de
2017, pelo período de 1 ano.
11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita
da Costa.
310790386

Aviso n.º 11955/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, datado
do dia 17 de agosto de 2017, determinei, ao abrigo da alínea a) do n.º 2
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do
n.º 1 do artigo 92.º da LTFP, a mobilidade intercarreiras do Assistente
Operacional, Gonçalo Filipe Devesa dos Reis, para a carreira/categoria
de Assistente Técnico, com a remuneração correspondente à 1.ª posição,
nível 5 da Tabela Remuneratória Única.
A presente mobilidade produz efeito a partir do dia 01 de setembro
de 2017, pelo período de 1 ano.
11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita
da Costa.
310790491
Aviso n.º 11956/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do disposto
nos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi concedida
licença sem remuneração, pelo período superior a um ano, à trabalhadora
Alexandra Sofia Amaro e Barros, com inicio a 01 /09/2017.
11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita
da Costa.
310789106
Aviso n.º 11957/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, foi autorizada a prorrogação excecional da mobilidade interna, nos termos do n.º 1 do artigo 26.º,
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova o Orçamento de
Estado para o ano 2017, da trabalhadora Catarina Andreia Silva Marques
Pereira, até 31/12/2017.
11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita
da Costa.
310790531
Aviso n.º 11958/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho datado do
dia 03 de maio de 2017, determinei, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado pelo n.º 1
do artigo 92.º da LTFP, a mobilidade interna na categoria, da Assistente
Técnica Maria Susana Gonçalves Moura Devesa, da Câmara Municipal
de Leiria para a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, a partir do
dia 1 de junho e pelo período de um ano.
12 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita
da Costa.
310788094

MUNICÍPIO DE ESPINHO
Aviso n.º 11959/2017
Designação em regime de substituição de cargos
de direção intermédia de 2.º grau
Para cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por Despacho
n.º 55/2017, de 1 de agosto do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pinto Moreira foram designados, em regime de substituição os
trabalhadores a seguir indicados para o exercício de cargos de direção
intermédia de 2.º grau:
José Manuel Soares Costa — Chefe da Divisão de Obras Particulares
e Licenciamentos;
Sandra Ferreira de Almeida — Chefe da Divisão de Planeamento e
Projetos Estratégicos;
Ana Margarida Faria Alves Oliveira Loureiro — Chefe da Divisão
de Apoio às Coletividades e Eventos;
Maria Manuela Avelar Rocha — Chefe da Divisão de Ação Social,
Intergeracional e Saúde;
Armando Manuel Barge Bouçon Ribeiro — Chefe da Divisão de
Cultura e Museologia.
27 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de
Espinho, Dr. Joaquim José Pinto Moreira.
310809964
Aviso n.º 11960/2017
Cessação de designação em regime substituição
de dirigente de 3.º grau
Com a entrada em vigor em 1 de agosto de 2017 do novo Regulamento
da Organização dos Serviços Municipais, publicado no Diário da Re-

