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MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO
Aviso n.º 10748/2019
Denúncia do Contrato
Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que vai cessar a relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado constituída entre
a Câmara Municipal de Castelo Branco e o assistente técnico, João Filipe da Silva Tapadas, por motivo de denúncia do contrato a pedido do
trabalhador, ao abrigo do artigo 303.º, do anexo à Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a
partir de 9 de junho de 2019.
30 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Correia.
312359259

MUNICÍPIO DE GONDOMAR
Aviso n.º 10749/2019
Para os devidos efeitos, se faz público que foi concedida licença sem
remuneração pelo período de noventa dias, com efeitos a 07 de fevereiro
de 2019, nos termos do artigo 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, (LTFP) na sua atual redação, à trabalhadora Cecília Maria Sousa
Ramos, com a categoria de Assistente Operacional.
4 de abril de 2019. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Maria
Aurora Moura Vieira.
312311905

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 10750/2019
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho da signatária, com competências delegadas em 22/03/2018, datado de 23 de maio
de 2019, foi determinada a cessação do procedimento concursal comum
n.º 24/2018 — para preenchimento de dois postos de trabalho na categoria
de Assistente Operacional da carreira de Assistente Operacional (funções de
jardineiro), a afetar à Divisão de Ambiente, Transportes e Oficinas a que sucedeu a Divisão de Espaços Verdes, Transportes e Oficinas, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de janeiro de 2019,
na Bolsa de Emprego Público com o Código de Oferta OE201901/0641
e Jornal “Público” de 01 de fevereiro de 2019, de acordo com o disposto
na alínea a) do n.º 1, do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na redação conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril,
por inexistência de candidatos à prossecução do procedimento.
24 de maio de 2019. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
312357711

MUNICÍPIO DE LOURES
Aviso n.º 10751/2019
Procedimento concursal comum para ocupação de um posto
de trabalho de técnico superior, na área de formação de design — contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Para os devidos efeitos, torna-se pública a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 01
de maio de 2019, com André Pedro Gomes Fernandes, na categoria de
Técnico Superior da carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição
remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única,
no seguimento do Aviso n.º 14629/2017, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 05 de dezembro de 2017, para constituição
de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
3 de junho de 2019. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Carlos Santos.
312360295

MUNICÍPIO DA LOUSÃ
Edital n.º 797/2019
Luís Miguel Correia Antunes, Presidente da Câmara Municipal da
Lousã, torna público, que ao abrigo das disposições conjugadas da

alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
dos artigos 35.º e 57.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro,
a Câmara Municipal, na sua reunião camarária de 20 de maio de 2019,
deliberou aprovar a desclassificação da Fábrica de Papel do Boque sita
em Casal de Santo António, freguesia de Serpins, concelho da Lousã,
classificada como “Valor Concelhio” pelo Decreto n.º 26-A/92, de 1 de
junho de 1992, entretanto convertida para “Interesse Municipal” ao
abrigo do n.º 2 do artigo 112.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
O processo de desclassificação da Fábrica de Papel do Boque ocorreu
em conformidade e nos termos do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de
outubro e da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, tendo sido cumpridos
os procedimentos de audiência prévia dos interessados, nos termos do
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, conjugado
com os artigos 35.º e 57.º do mesmo diploma legal.
O processo supramencionado encontra-se disponível para consulta no
Balcão Único da Câmara Municipal da Lousã, todos os dias úteis das 9.00h às
16.00h, e na página da internet do Município da Lousã — www.cm-lousa.pt.
E para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo, sendo também difundido através da página
eletrónica da Câmara Municipal da Lousã e ainda objeto de publicação
na 2.ª série do Diário da República, de harmonia com o artigo 32.º do
Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro, conjugado com os artigos 35.º e 57.º do referido diploma legal.
30 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Luís Miguel Correia
Antunes.
312354771

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS
Aviso (extrato) n.º 10752/2019
Abertura de procedimento concursal comum para ocupação
de posto de trabalho na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado
Nos termos do artigo 33.º, n.º 2 da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do
artigo 11.º, n.º 1, da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, torna-se público
que, por meu despacho, datado de 2019-05-28, no uso da competência
conferida pelo artigo 35.º, n.º 2, alínea a) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro e em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal,
tomada na reunião ordinária realizada a 22 de abril de 2019, encontra-se
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum,
para preenchimento de posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente
Técnico (m/f), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, previstos no mapa de Pessoal do Município de
Macedo de Cavaleiros e não ocupados, em concreto, para a Divisão de
Ambiente e Gestão Territorial (dois postos de trabalho) e para a Unidade
de Finanças (um posto de trabalho).Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da
portaria, o aviso integral será publicado na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil subsequente à publicação no Diário da
República, e na página eletrónica, em www.cm-macedodecavaleiros.pt.
31 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Benjamim
do Nascimento Pereira Rodrigues.
312360521
Aviso (extrato) n.º 10753/2019
Abertura de procedimento concursal comum para ocupação
de posto de trabalho na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado
Nos termos do artigo 33.º, n.º 2 da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do
artigo 11.º, n.º 1 da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, torna-se público
que, por meu despacho, datado de 2019-04-23, no uso da competência
conferida pelo artigo 35.º, n.º 2, alínea a) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro e em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal,
tomada na reunião ordinária realizada a 04 de abril de 2019, encontra-se
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum,
para preenchimento de posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente
Operacional (m/f), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previsto no mapa de Pessoal do Município
de Macedo de Cavaleiros para o ano de 2019, em concreto, para a Divisão
de Ambiente e Gestão Territorial, assim designado: um posto de trabalho,
área de Canalizador. Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da portaria, o aviso
integral será publicado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no

