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Diário da República, 2.ª série — N.º 58 — 24 de março de 2014
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril.
17 — Composição do júri de seleção:
Presidente: António Francisco Ferreira Martins, Chefe de Divisão
de Educação.
Vogais efetivos: Dora Cristina Santos Assunção, técnica superior da
carreira de Técnico Superior, que substituirá o Presidente do Júri, nas
suas faltas e impedimentos e Vera Margarida Vieira Almeida, técnica
superior da carreira de Técnico Superior.
Vogais suplentes: Teresa Clara Gomes Estima, técnica superior da
carreira de Técnico Superior e Marco Paulo Murta Reis, Técnico Superior
da carreira de Técnico Superior.
18 — As atas do júri, de onde constam os parâmetros de avaliação
e respetiva ponderação de cada um dos métodos a utilizar, a grelha
classificativa e o sistema de valoração final do método, serão facultadas
aos candidatos, sempre que solicitadas.
19 — Os candidatos excluídos são notificados através de carta registada/correio eletrónico ou publicação no Diário da República, para a
realização da audiência aos interessados nos termos dos artigos 100.º e
101.º do Código do Procedimento Administrativo.
No que se refere aos candidatos admitidos serão convocados, através
de notificação, do dia, hora e local para a realização dos métodos de
seleção, por uma das formas atrás referidas.
20 — A publicitação dos resultados obtidos, em cada método de
seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente,
afixada na Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade da Câmara
Municipal de Loulé e disponibilizada no site da Câmara Municipal de
Loulé, www.cm-loule.pt.
Os candidatos aprovados em cada método são convocados para a
realização do método seguinte através da notificação por uma das formas atrás previstas.
21 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
será publicitada nos termos do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril
após aplicação dos métodos de seleção.
22 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt) devendo estar disponível para consulta no
primeiro dia útil seguinte à data da publicação do presente aviso no Diário da República, na página eletrónica da Câmara Municipal de Loulé
e num jornal de expansão nacional, por extrato, num prazo máximo de
3 dias úteis contados da mesma data.
23 — Posicionamento remuneratório: Após o termo do procedimento
concursal a Câmara Municipal de Loulé negociará com o trabalhador
recrutado a fim de determinar o seu posicionamento remuneratório,
conforme preceitua o artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, na redação da Lei n.º 3-B/2010 de 28 de abril, conjugado com o
artigo 42.ºda Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
24 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001 de 03 de fevereiro,
e para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com deficiência
devem declarar, no formulário de candidatura, o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência e, nos termos do disposto no n.º 3 do
artigo 3.º do citado diploma, no procedimento do concurso em que o
número de lugares a preencher seja de um ou dois, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece
sobre qualquer outra preferência legal.
13 de março de 2014. — A Vereadora (com competências delegadas
em 21/10/2013), Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado.
307693805

MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES
Aviso (extrato) n.º 4033/2014
Consolidação da mobilidade interna na categoria
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do
artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, torna-se público que, na sequência do meu despacho de 25 de fevereiro de
2014, procedeu-se à consolidação definitiva da mobilidade interna na
categoria, de Emília Maria Ferreira de Sousa, técnica superior (Recursos
Humanos), do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Felgueiras, para
o mapa de pessoal da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, nos
termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
na redação dada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, tendo sido

celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em 3 de marca de 2014, ao abrigo do disposto no n.º 3 do
artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na carreira/categoria
de técnico superior, mantendo o posicionamento remuneratório detido
na situação jurídico-funcional de origem (2.437,29 €, correspondente à
8.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 39 da
tabela remuneratória única).
7 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Manuel Moreira.
307685632

MUNICÍPIO DE MOGADOURO
Aviso n.º 4034/2014
Cessação de nomeação definitiva
Em cumprimento da 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 foi extinta a
relação jurídica de emprego público, por motivo de aposentação, com
o trabalhador abaixo indicado:
José Valdemar Bento, com a carreira/categoria de assistente operacional, posicionado na 2.ª posição remuneratória, no nível remuneratório 2,
desligado do serviço a partir de 1 de março de 2014.
5 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães.
307675718

MUNICÍPIO DE OVAR
Aviso n.º 4035/2014
Para os devidos efeitos, faz-se público que por meu despacho de 13 de
fevereiro de 2014, foi concedida licença sem remuneração pelo período
de 24 de março a 24 de abril de 2014, nos termos do artigos 234.º e 235.º
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na sua atual redação, ao técnico
superior Carlos Albano Ribeiro.
19 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Salvador Malheiro Ferreira da Silva.
307672161

MUNICÍPIO DE PINHEL
Aviso n.º 4036/2014
Rui Manuel Saraiva Ventura, presidente da Câmara Municipal de
Pinhel:
Procedimentos concursais comuns de recrutamento para ocupação
de 24 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado referentes às atividades a internalizar em virtude da dissolução da Falcão Cultura,
Turismo e Tempos Livres — Empresa Municipal de Gestão de
Espaços Culturais, Desportivos Turísticos e de Lazer, E. M.,
nos termos e para os efeitos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.
Para os efeitos do disposto no artigo 19.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, e dos artigos 6.º e 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de
setembro, e nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 83-C/2013,
de 31 de dezembro, torna-se público que, na sequência da deliberação
favorável do órgão executivo tomada em reunião realizada em 19 de
fevereiro de 2014 e do órgão deliberativo, em reunião realizada em
27 de fevereiro de 2014, e por meu despacho datado de 3 de março de
2014, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
de publicação do presente aviso, na 2.ª série do Diário da República,
procedimentos concursais comuns, visando a ocupação de 24 postos
de trabalho, na modalidade de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, caracterizados no mapa de pessoal do Município
de Pinhel, para as categorias e áreas de atividade, referentes às atividades
internalizadas em virtude da dissolução da Falcão Cultura, Turismo e
Tempos Livres — Empresa Municipal de Gestão de Espaços Culturais,

