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MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ
Aviso n.º 3258/2014
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de 4
de fevereiro 2014, e ao abrigo do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, nomeio para exercer as funções de Secretária do
Gabinete de Apoio à Vereação, a assistente operacional, Eliana Barros
Freitas Fernandes, com efeitos reportados a 1 de fevereiro 2014.
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. João Manuel
do Amaral Esteves.
307619406

de agosto, o Técnico Superior Paulo Sérgio Meira Semedo para o cargo
de direção intermédia de 3.º grau, responsável pelos Serviços Financeiros, com efeitos a 1 de fevereiro de 2014, até que se observem todos os
requisitos legais de provimento do referido cargo.
19 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Ricardo Miguel
Furtado Pinheiro.
307640109

MUNICÍPIO DE FAFE
Aviso n.º 3263/2014

MUNICÍPIO DE ARMAMAR
Aviso n.º 3259/2014
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 28 de setembro de 2013, proferido
ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro e ulteriores alterações, adaptada à administração local pela Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto, não foi renovada a comissão de serviço
do dirigente intermédio de 2.º grau (chefe de divisão) da divisão municipal de Gestão Urbanística e Ambiente, Carlos Alberto Lopes Sobral,
cessando a mesma na data do seu termo (29 de setembro de 2013).
27 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de
Armamar, Hernâni Pinto da Fonseca e Almeida.
307620864
Aviso n.º 3260/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Presidente desta Câmara Municipal datado de 27 de setembro de 2013, Renato
Avelino Pereira Alves Pretarouca, técnico superior (arquitetura) do mapa
de pessoal deste município, foi nomeado, em regime de substituição,
por um prazo máximo de 90 (noventa) dias, no cargo de dirigente intermédio de 2.º grau (chefe de divisão) da Divisão de Gestão Urbanística
e Ambiente, com efeitos a 01 de outubro de 2013, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro e ulteriores alterações,
adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e
aplicável por força do seu artigo 2.º
27 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de
Armamar, Hernâni Pinto da Fonseca Almeida.
307620929
Aviso n.º 3261/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, e ulteriores alterações, torna-se público que a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal
comum para constituição de relação jurídica de emprego público, por
tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de um posto de
trabalho na carreira/categoria de técnico superior (área de engenharia
do ambiente), conforme aviso n.º 9445/20013, publicado na 2.ª série do
Diário da Repúblican.º 140, de 23 de julho de 2013, homologada em 13
de dezembro de 2013, se encontra disponível em www.cm-armamar.pt,
e afixada no átrio do edifício sede do município de Armamar.
30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de
Armamar, João Paulo Soares Carvalho Pereira da Fonseca.
307619771

Procedimento Concursal para contração por tempo indeterminado,
para ocupação de 2 postos de trabalho, um lugar na carreira/
categoria — técnico superior (Educação Física ou Desporto)-OE201401/0046 e um lugar carreira/categoria técnico superior (Auditoria ou Gestão) OE201401/0045 — cf. publicação no
D.R. — 2.ª série — n.º 6 — aviso n.º 416 de 09/01/2014.
Nos termos do n.º 1, conjugado com a alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, avisam-se os interessados que se encontram publicadas na página eletrónica
do Município Fafe, em www.cm—fafe.pt e afixadas no edifício dos
Paços do Município, Av.ª 5 de Outubro, Fafe, os projetos de listas dos
candidatos admitidos e excluídos, no âmbito dos procedimentos concursais em epígrafe.
Os candidatos excluídos podem, no prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, exercer o
seu direito de audiência prévia nos termos dos artigos 100.º e 101.º do
Código do Procedimento Administrativo, utilizando obrigatoriamente
o formulário-tipo, disponível na página eletrónica acima referenciada,
podendo o processo ser consultado, na Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Ação Social e Educação, deste Município.
14 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Raul
Cunha.
307639292
Aviso n.º 3264/2014
Procedimento Concursal Comum na modalidade de relação jurídica por tempo indeterminado, para ocupação de 2 postos de
trabalho na carreira/categoria—Técnico Superior (Geografia e
Planeamento/Eng.ª Geográfica) — cf publicação no D.R.-2.ª série,
n.º 19, aviso n.º 13467/2013 de 05/11/2013, Código da Oferta BEP
OE 201311/0035.
Nos termos do n.º 6 do artigo 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2001 de 6 de abril, e
decorrido que foi o prazo concedido para audiência prévia escrita, na
sequência da reunião de júri de 17/02/2014, notifica-se o candidato com
proposta de exclusão, que foi decidido, por unanimidade, exclui-lo do
procedimento concursal.
De acordo o artigo 32.º da referida Portaria, informam-se os candidatos
admitidos que se encontra publicada na página eletrónica do Município
Fafe, em www.cm—fafe.pt e afixada no edifício dos Paços do Município,
Av.ª 5 de Outubro-Fafe, a indicação do local, data e horário para realização do primeiro método de selecção-Prova de Conhecimentos.
18 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Raul Cunha, Dr.
307639227

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
Aviso n.º 3262/2014
Designação em Regime de Substituição de Cargo de Direção
Intermédia de 3.º Grau
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público que, no uso das
competências previstas no n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, por despacho do Presidente da Câmara Municipal, exarado
em 31 de janeiro de 2014, foi designado, em regime de substituição e
por urgente conveniência de serviço, nos termos do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29

MUNICÍPIO DE FARO
Aviso n.º 3265/2014
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho datado
de 23 de agosto de 2013, foi autorizado o regresso antecipado ao serviço
da licença sem remuneração de longa duração da trabalhadora Cláudia
Cristina Santana Costa Santos, técnica superior do mapa de pessoal desta
Câmara Municipal, a partir de 6 de setembro de 2013.
14 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Rogério
Bacalhau Coelho.
307583394

