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remuneratória da carreira e categoria de Técnico Superior, nível 15 da
tabela remuneratória única.

Carla Patrícia Pinto Oliveira Abrantes, com a categoria de Assistente
Técnica, com inicio a 19/02/2014 e término a 18/01/2015.

28 de fevereiro de 2014. — O Diretor Municipal (no uso das competências subdelegadas conforme Despacho n.º 124/2013 de 2 de dezembro), Filipe Miguel Cruz Queirós Nascimento.
307668541

25 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Enf.º Armando
da Silva Mourisco.
307674957

Aviso n.º 3850/2014

MUNICÍPIO DE COIMBRA

Para os devidos efeitos torna-se público que, foi homologada por
meu despacho de 18 de fevereiro de 2014, a ata do Júri responsável pelo
acompanhamento e avaliação final que comprovou que foi concluído
com sucesso, o período experimental de Ana Cristina Cardoso Lima
Pacheco, para a ocupação de posto de trabalho da carreira e categoria
de Assistente Técnico, para o Departamento de Cultura, Divisão de
Museus Municipais, na sequência do procedimento concursal comum
de recrutamento de 1 trabalhador em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de
assistente técnico, com formação de nível III, Monitor de Museologia,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 107,
de 2 de junho de 2010.
28 de fevereiro de 2014. — O Diretor Municipal, Filipe Miguel Cruz
Queirós Nascimento (no uso das competências subdelegadas conforme
despacho n.º 124/2013, de 2 de dezembro).
307666232

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
Aviso n.º 3851/2014
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01,
torna-se público que a lista unitária de ordenação final resultante do
procedimento concursal comum para a ocupação de um posto de trabalho
em regime de contrato por tempo indeterminado na carreira/categoria
de Assistente Operacional — área de condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais — Aviso de abertura n.º 12734/2013 — Diário da
República, n.º 201, de 17 de outubro de 2013, lista essa homologada por
despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 21 de fevereiro de
2014, se encontra afixada na página eletrónica do Município e em local
público da entidade empregadora pública, destinado para tal.
24 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, António Manuel
das Neves Nobre Pita.
307661478

MUNICÍPIO DE CINFÃES
Aviso (extrato) n.º 3852/2014
Conclusão de período experimental
Para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, conjugado com o disposto no artigo 73.º do regime da
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, declara-se que Joaquim Miguel Cardoso Madureira conclui com sucesso o período experimental na carreira
de Assistente Técnico, de acordo com o 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 seu processo individual,
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
25 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Enf.º Armando
da Silva Mourisco.
307674827
Aviso (extrato) n.º 3853/2014
Licença sem remuneração
Para os efeitos se faz público que, por meus despachos de 11/02/2014
e 18/02/2014, respetivamente, foi concedida licença sem remuneração,
nos termos do n.º 1 do artigo 234.º e do artigo 235.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, na sua atual redação, às seguintes trabalhadoras:
Marta Alexandra Sousa Pinto Teixeira, com a categoria de Assistente
Operacional, com inicio a 24/02/2014 e término a 24/08/2014;

Aviso n.º 3854/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que cessaram
o exercício das suas funções a 20 de outubro de 2013 os membros
dos gabinetes de apoio à presidência e à vereação a seguir indicados:
Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência — Ricardo Luís Morais
Rodrigues;
Adjuntos do Gabinete de Apoio à Presidência — Miguel de Morais
Trigo Pignatelli Queiroz e Cláudia Sofia Henriques Nunes;
Secretários do Gabinete de Apoio pessoal à Presidência — Elisabete
de Fátima Afonso Pais e Vítor de Carvalho Duarte;
Adjuntos do Gabinete de apoio pessoal à Vereação — Joana Mendes
Gouveia de Almeida e Loureiro, Rui Ernesto Silva Pais Costa Figueiredo,
Francisco Manuel de Albuquerque Faria Pais, Vanda Cristina dos Santos
Silva, Tiago Figo Freitas e Dora Margarida Pires de Jesus,
Secretários do Gabinete de apoio pessoal à Vereação — Luís Miguel
Lopes Correia, João José Ferreira dos Santos Madeira, Filomena Maria
Neves Pereira de Abreu e Santos Simões e Ana Maria Quaresma Cação
Biscaia.
(O presente processo está isento de visto prévio do Tribunal de Contas).
30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, Manuel Augusto Soares Machado, Dr.
307642897
Aviso n.º 3855/2014
Torna-se público que, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na última redação dada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à Administração Local pela
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e em cumprimento do despacho proferido pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Manuel
Augusto Soares Machado, datado do dia 01 de novembro de 2013,
cessaram as funções, a seu pedido, do Dr. Olinto Miguel Teodoro Vieira,
no cargo de Diretor Municipal, exercido em regime de substituição, com
efeitos ao dia 11 de novembro de 2013. (O presente processo está isento
de visto prévio do Tribunal de Contas.)
30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, Manuel Augusto Soares Machado, Dr.
307642848
Aviso n.º 3856/2014
Torna-se público que, que em cumprimento do disposto no n.º 4
do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e ao abrigo da deliberação da
Câmara Municipal n.º 7/2013, de 28 de outubro, foram designados os
Vereadores abaixo discriminados, através de despacho datado do dia 01
de novembro do corrente, proferido pelo Exmo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Dr. Manuel Augusto Soares Machado, para o exercício de funções em regime de permanência por comissão extraordinária
de serviço público, a tempo inteiro e dedicação exclusiva:
Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira, com efeitos a 11
de novembro de 2013;
Carlos Manuel Dias Cidade, com efeitos a 21 de outubro de 2013;
Jorge Manuel Maranhas Alves, com efeitos a 11 de novembro de
2013;
Carina Gisela Sousa Gomes, com efeitos a 21 de outubro de 2013;
Francisco José Pina Queirós, com efeitos a 21 de outubro de 2013.
(O presente processo está isento de visto prévio do Tribunal de Contas)
30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, Manuel Augusto Soares Machado, Dr.
307642337

