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Diário da República, 2.ª série — N.º 55 — 19 de março de 2014
ANEXO D

Formalização do Acompanhamento Social PMAA

Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, verificou-se não ter havido qualquer
pronunciamento até ao dia 05 de março de 2014, por parte dos candidatos
que compareceram a todos os métodos de seleção.
Assim e para os efeitos consignados no n.os 4, 5 e 6, do artigo 36.º,
da referida Portaria, torna-se pública a lista unitária do procedimento
concursal comum de recrutamento para preenchimento de um posto
de trabalho da carreira e categoria de técnico superior na área de Gestão — Ramo Contabilidade.
Candidatos admitidos:
Carlos Alberto Góis Maurício — 16,10 valores
José Maria Trindade Portilheiro — 16,10 valores
Candidatos excluídos:
Ana Lúcia Caroço Fonseca (c)
André Manuel Machado Marujo (a)
Cláudia Patrícia da Silva Traquinas (c)
João Miguel Marto de Carvalho (a)
Maria Arménia Teixeira Gueifão Estevinha de Moreira Testa (b)
Maria João Lemos Jesus (a)
Odete Godinho da Silva (c)
Pedro Miguel Maroco Cachaça (c)
Pedro Miguel Nunes Barras (c)
Susana Cristina Pinheiro Felisberto (a)
Vanessa Anacleto da Conceição (a)
Motivo da exclusão:
(a) Por não ter comparecido à prova escrita de conhecimentos;
(b) Por não ter comparecido aos psicotécnicos;
(c) Por ter classificação inferior a 9,5 valores na prova escrita de
conhecimentos.
Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara datado de
5 de março de 2014, foi homologada a lista de classificação final.
Mais se informa que a lista será afixada no átrio dos Paços do Município, e disponibilizada no site da Câmara Municipal de Monforte.
O processo do procedimento concursal poderá ser consultado durante
o horário normal de funcionamento.
5 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, Gonçalo Nuno
Lagem.
307677695

MUNICÍPIO DE ODEMIRA
Aviso n.º 3869/2014
Delimitação da área de reabilitação urbana para Sabóia
Torna público que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária
realizada em 28 de fevereiro de 2014, deliberou, nos termos do n.º 1
do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação da
área de reabilitação urbana para Sabóia.
Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de
14 de agosto, os elementos que acompanham o projeto de delimitação
da área de reabilitação poderão ser consultados no sítio da Internet da
Câmara Municipal de Odemira (www.cm-odemira.pt) e no edifício
dos Paços do Concelho da Câmara Municipal no horário normal de
expediente.
12 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Alberto Candeias Guerreiro.
207685162

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FRADES
207685576

MUNICÍPIO DE MONFORTE
Aviso n.º 3868/2014
Lista unitária de ordenação final
Decorrido o prazo de audiência aos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o artigo 30.º, da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela

Aviso n.º 3870/2014
Nos termos do n.º 6 do artº. 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento
concursal comum para ocupação de seis postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional (Cantoneiros de Arruamentos),
por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto por aviso publicado no Diário da República n.º 192, 2.ª série, de
04.10.2013, com referência A, a qual foi homologada, por despacho do
Presidente da Câmara de 05 de março de 2014.

