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A remuneração é a correspondente à posição remuneratória 1, nível 1
a que corresponde a remuneração base 557,00€.

Aviso n.º 10641/2017

21 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
Botelho.
310728964

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 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 dos candidatos aprovados,
a seguir discriminada, no procedimento concursal comum na modalidade de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado — um lugar
da categoria de Assistente Operacional, carreira geral de Assistente Operacional — Processo B, aberto pelo aviso n.º 52/2017, publicado no Diário da
República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2017, a qual foi homologada
por despacho da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Rio, exarado em
29 de agosto de 2017. A presente lista encontra-se publicitada no portal da
internet do Município de Rio Maior (www.cm-riomaior.pt) e afixada no
edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça da República em Rio Maior.
Candidatos aprovados:
1.º Dina Salomé Ferreira Duarte — 15,59 valores
29 de agosto de 2017. — O Vereador da Área dos Recursos Humanos,
João António Lopes Candoso, Eng.º
310759809
Aviso n.º 10642/2017
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 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 dos candidatos aprovados,
a seguir discriminada, no procedimento concursal comum na modalidade de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado — um lugar
da categoria de Assistente Operacional, carreira geral de Assistente Operacional — Processo D, aberto pelo aviso n.º 52/2017, publicado no Diário da
República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2017, a qual foi homologada
por despacho da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Rio, exarado em
29 de agosto de 2017. A presente lista encontra-se publicitada no portal da
internet do Município de Rio Maior (www.cm-riomaior.pt) e afixada no
edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça da República em Rio Maior.
Candidatos Aprovados:
1.º Maria Dolores Alves Furna — 17,65 valores
29 de agosto de 2017. — O Vereador da Área dos Recursos Humanos,
João António Lopes Candoso, Eng.º
310755978

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 10645/2017
Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril,
torna-se público, que por despacho, datado de 17 de agosto do corrente ano,
foi homologada, a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
no procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 1269/2017 — Referência A,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23 de 1 de fevereiro de
2017 — (Técnico Superior — Ciências da Documentação e Informação).
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
no edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica
(www.cm-torresnovas.pt).
Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso
de acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 39 da Portaria n.º 83-A/2009
de 22 de janeiro com a redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril.
18 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
310727498

MUNICÍPIO DE VAGOS
Aviso n.º 10646/2017
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 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 público que foram homologadas
por despachos da Vereadora com competências delegadas e subdelegadas
na área de Recursos Humanos, datados de 28 de junho e 07 de setembro
de 2017, respetivamente, as listas unitárias de ordenação final dos candidatos aprovados nos procedimentos concursais comuns na modalidade
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, abertos
pelo aviso n.º 15375/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 234, de 07 de dezembro, para preenchimento de:

Aviso n.º 10643/2017

Um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior — área
de Fiscalização Municipal;
Dois postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional
(motorista de máquinas de movimentação de terras).

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da Sra. Presidente da Câmara, datado de 31/07/2017, foi concedida à trabalhadora, Anabela Lopes Ribeiro Coelho, licença sem remuneração, por um
período de 30 dias, com efeitos a partir de 17 de julho de 2017.

As listas unitárias de ordenação final encontram-se afixadas no
Edifício da Câmara Municipal e publicitadas na página eletrónica do
Município.
Com competências subdelegadas (despacho de 02/05/2014).

MUNICÍPIO DE SESIMBRA

17 de agosto de 2017. — A Presidente da Câmara, Felícia Costa.
310727416

MUNICÍPIO DE TAVIRA
Aviso n.º 10644/2017
Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2
do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se faz público que, no
seguimento do Despacho n.º 61/2017, de 02 de agosto, proferido em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de Tavira, de 11 de julho de
2017, o qual determinou o recurso à reserva de recrutamento relativo ao Procedimento Concursal Comum para ocupação de dez postos de trabalho na
carreira e categoria de Assistente Operacional, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 163, de 25 de agosto de 2016,
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, com início em 16/08/2017, com os seguintes candidatos:
Antero Rodrigues Pereira;
Carlos Manuel Rodrigues Reis;
Carlos Miguel Martins Marques;
Gilberto Ângelo Gonçalves Pires;
Rui Manuel Mendonça Rodrigues.

7 de setembro de 2017. — O Diretor de Departamento, em regime
de substituição, António Castro.
310768102

FREGUESIA DE AVINTES
Aviso n.º 10647/2017
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º 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, informa-se que a data, hora e local da
realização do 2.º método de seleção, Avaliação Psicológica, referente ao
procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego
público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado para a carreira/categoria de técnico superior, área
social, conforme aviso de abertura n.º 3758/2017, publicado no Diário da
República, 2.ª série — n.º 70 — 7 de abril de 2017, se encontra afixada
na secretaria da Junta, sita na Rua Escola Central, 75, 4430-822 Avintes e
divulgada na página eletrónica da Junta de Freguesia, em www.avintes.net.
5 de setembro de 2017. — O Presidente da Junta, Dr. Cipriano
Castro.
310762392

