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Diário da República, 2.ª série — N.º 59 — 25 de março de 2014
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 4094/2014

Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da área de
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do previsto
nos n.os 2 do artigo 73.º e n.º 1 do artigo 76.º, todos do regime de contrato de trabalho em funções públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, e em observância ao preceituado no artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e na sequência do procedimento
concursal comum na modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado para a seguinte categoria /carreira:
Assistente Operacional (funções de Motorista de Transportes Coletivos), aviso de abertura publicado no Diário da República 2.ª série n.º 79,
de 23 de abril de 2013, na BEP — Bolsa de Emprego Público, oferta sob
o n.º OE OE201304/0200 e no jornal “Público”, de 24 de abril de 2013,
foi homologada a decisão da classificação atribuída pelo respetivo júri
e consequentemente, determinada a conclusão com sucesso o período
experimental do trabalhador: José Manuel de Melo Rodrigues.

A presente lista encontra-se igualmente disponível na página eletrónica deste Município, em www.cm-viladobispo.pt, e afixada no átrio
de entrada do edifício dos Paços do Concelho.
13 de março de 2014. — A Vereadora do Pelouro, Rute Maria Dias
Maia Nunes da Silva (Por delegação de competências de 01/11/2013,
nos termos do estabelecido no n.º 4 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
janeiro, pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica
n.º 1/2011, de 30 de novembro, conjugado com o disposto no artigo 36.º
do RJAL.)
307692688
Aviso n.º 4096/2014
Procedimento concursal comum para contratação
de dois assistentes operacionais (tratoristas) na modalidade
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado

MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO

Em cumprimento do disposto nos n.os 4 e 6 do artigo 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 por tempo indeterminado,
para contratação de dois assistentes operacionais (tratoristas), aberto por
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de 3 de janeiro
de 2013, a qual foi homologada por despacho do presidente da Câmara,
datado de 11 de março de 2014:

Aviso n.º 4095/2014

Lista unitária de ordenação final

12 de março de 2014. — A Vereadora da Área de Recursos Humanos,
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva.
307692274

Procedimento concursal comum para contratação de 1 assistente
operacional (pintor) na modalidade de relação jurídica
de emprego público Por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto nos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 06 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum por tempo indeterminado,
para contratação de 1 Assistente Operacional (Pintor), aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2 de 03 de janeiro de
2013, a qual foi homologada por despacho do Sr. Presidente da Câmara,
datado de 11 de março de 2014.
Lista Unitária de Ordenação Final
Candidatos Aprovados:
1.º Diamantino Jorge Rosendo Vicente — 17,65 valores
2.º Carlos Alberto Jesus Duarte — 17,10 valores
3.º Manuel José Rafael Machado — 15,85 valores
4.º José Lourenço Fernandes — 14,65 valores
Candidatos Excluídos:
1 — Falta de comparência à Prova Prática de Conhecimentos:
Carlos Manuel dos Santos Mendes
Cristina Guedes Carolino
José Luís de Sousa Teixeira
Ricardo Filipe Pinheiro Cardeira
2 — Por terem obtido classificação inferior a 9,5 valores na Prova
Prática de Conhecimentos:
Carlos Manuel Custódio Reis
Jorge Manuel Vicente Martins
Mário Xavier Palroz Lucas
Sérgio Miguel Pereira Soares (o candidato manifestou a vontade de
desistir da prova, pelo que por sua vontade, não se aplicou este método
de seleção).
3 — Falta de comparência à Avaliação Psicológica:
Daniel Fernando da Piedade Rodrigues
Sérgio Manuel Filipe Pedro
4 — Por terem obtido classificação inferior a 9,5 valores na Avaliação
Psicológica:
Florentino Alves Neto
Nos termos do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 06 de abril, do
despacho de homologação da referida lista pode ser interposto recurso
hierárquico ou tutelar.

Candidatos aprovados:
1.º José António Correia de Oliveira — 16,65 valores.
2.º João Luís Miguel Correia — 16,65 valores.
3.º João Miguel Martins Amaro — 15,45 valores.
4.º Manuel Silva Oliveira — 14,55 valores.
Candidatos excluídos:
1 — Falta de comparência à prova prática de conhecimentos:
Filipe da Silva Martins Pires.
2 — Falta de comparência à avaliação psicológica:
José Augusto Rafael.
Manuel José Pereira da Glória.
3 — Por terem obtido classificação inferior a 9,5 valores na avaliação
psicológica:
Dino Carlos Bravo Rosado.
Joaquim Felício Lamelas.
Jorge Manuel Vicente Martins.
Nos termos do artigo 39.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, do
despacho de homologação da referida lista pode ser interposto recurso
hierárquico ou tutelar.
A presente lista encontra-se igualmente disponível na página eletrónica deste Município, em www.cm-viladobispo.pt, e afixada no átrio
de entrada do edifício dos Paços do Concelho.
13 de março de 2014. — A Vereadora do Pelouro, por delegação de
competências de 1 de novembro de 2013, nos termos do estabelecido
no n.º 4 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, pela Lei n.º 67/2007,
de 31 de dezembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro,
conjugado com o disposto no artigo 36.º do RJAL, Rute Maria Dias
Maia Nunes da Silva.
307692728
Aviso n.º 4097/2014
Procedimento concursal comum para contratação de 1 assistente
operacional (condutor de máquinas pesadas e veículos especiais)
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado.
Em cumprimento do disposto nos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 06 de abril, torna-se pública a lista unitária de
ordenação final do procedimento concursal comum por tempo indeterminado, para contratação de 1 Assistente Operacional (Condutor de

