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público, para os efeitos consignados no Decreto -Lei n.º 380/99 de
22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei
n.º 310/03 de 10 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 316/07 de 19
de setembro, e pelo Decreto -Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro,
que a Câmara Municipal de Mogadouro, em reunião realizada em
25 de setembro de 2012, tendo por base a informação n.º 453/2012
da Unidade Orgânica de Ordenamento do Território e Urbanismo,
deliberou por unanimidade, proceder à abertura do período de
Discussão Pública do Plano de pormenor do bairro das Sortes
em Mogadouro.
De igual modo se leva ao conhecimento do público em geral que o
referido Plano, acompanhado das necessários pareceres das entidades
externas, estará exposto para consulta na Unidade Orgânica de Ordenamento de Território e Urbanismo da Câmara Municipal de Mogadouro,
localizada no rés do chão do edifício dos Paços do Concelho no Largo
do convento de S. Francisco em horário das 9h00 m às 17h30 de segunda a sexta.
O período de discussão/consulta pública, nos termos da legislação
supra mencionada, será de22 dias úteis, contados a partir do 6.º dia
após a data de publicação do aviso correspondente em Diário da
República.
Todas as sugestões, observações ou pedidos de esclarecimentos
deverão ser apresentados por escrito, dirigidos ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, com a identificação do
assunto, devendo, igualmente, ser acompanhados da identificação
do munícipe com a residência completa e o número de contribuinte. Poderão ainda ser remetidos para o endereço presidente@
mogadouro.pt.
Não serão considerados os documentos que forem apresentados sem
os elementos solicitados.
31 de outubro de 2012. — O Vereador, com competências delegadas,
João Henriques, Dr.
206499039

MUNICÍPIO DE ODIVELAS
Aviso n.º 14984/2012
Para os devidos efeitos, torna-se público que, Joana Peixoto de
Araújo, Assistente Técnica e Pedro Rasteiro Nogueira, Assistente
Operacional, ambos do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de
Odivelas em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, apresentaram o pedido de exoneração, tendo
os mesmos produzindo efeitos a partir do dia 1 e 21 de setembro de
2012, respetivamente.
25 de setembro de 2012. — A Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador.
306424023

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

de 2.º grau, chefe de divisão municipal de serviços gerais que ocupava
a titular Liliana Araújo Ramos Sequeira.
29/10/2012. — A Chefe de Divisão Municipal Administrativa, Isolina
Mendes.
306493839

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 14987/2012
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de dois postos de trabalho de técnico superior (antropologia)
da carreira geral de técnico superior — Homologação da lista
unitária de ordenação final.
Nos termos do disposto no artigo 36.º, n.os 4 a 6, 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 público que a lista unitária de
ordenação final do procedimento concursal comum para ocupação de
dois postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado de técnico superior (antropologia) da
carreira geral de técnico superior, aberto por aviso n.º 22325/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, em 11/11/2011 e na bolsa
de emprego, em 14/11/2011 com o código de oferta n.º OE201111/0169,
foi homologada por despacho da Senhora Vereadora da área de gestão de
recursos humanos de 18/10/2012, encontrando-se a mesma afixada em
local visível e público do Departamento de Recursos Humanos, sito na
Praça do Brasil n.º 17, em Setúbal, e disponibilizada na página da Internet
em www.mun-setubal.pt.
Mais se torna público, nos termos dos n.os 4 e 5 do supra citado
artigo 36.º, de que todos os candidatos admitidos ao presente procedimento concursal foram notificados do correspondente ato de
homologação da lista de ordenação final e de que a mesma se encontra afixada nestes serviços e disponibilizada na página eletrónica
do Município.
19 de outubro de 2012. — A Vereadora, com competência delegada pelo despacho n.º 26-A/09/GAP, de 10 de novembro, Carla
Guerreiro.
306493125

FREGUESIA DE CAMPANHÃ
Declaração de retificação n.º 1443/2012
Para os devidos efeitos, torna-se público a presente declaração
de retificação ao aviso n.º 13839/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 200 de 16 de outubro de 2012, devendo no
n.º 9 do procedimento, onde se lê «deve o recrutamento abranger
trabalhadores com relação jurídica de emprego público», ler-se «deve
o recrutamento abranger trabalhadores sem relação jurídica de emprego público».
26 de outubro de 2012. — O Presidente da Junta, Fernando Amaral.
306497038

Aviso (extrato) n.º 14985/2012
Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02,
faz-se público que cessou a relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado por morte da trabalhadora Cláudia Maria
Macedo Paixão, da carreira/categoria de assistente técnico, atividade
de assistente técnico de ação educativa, com a posição 1 e nível
remuneratório 5.
29/10/2012. — A Chefe de Divisão Municipal Administrativa, Isolina
Mendes.
306493758
Aviso (extrato) n.º 14986/2012
Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, faz-se
público que cessou, em 28/10/2012, a relação jurídica de emprego público constituída por comissão de serviço no cargo dirigente intermédio

FREGUESIA DE CANIDELO
Declaração de retificação n.º 1444/2012
Para os devidos efeitos, retifica-se o aviso n.º 14427/2012 publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 26 de outubro de 2012.
Assim onde se lê «1 — [...] Ref. b) 6 postos de trabalho para a carreira
de assistente técnico» deve ler-se «1 — [...] Ref. b) 6 postos de trabalho
para a carreira de assistente operacional» e onde se lê «9.1 — [...] Referência a) Licenciatura em Psicologia Clínica» deve ler-se «9.1 — [...]
Referência a) Licenciatura em Psicologia Clínica com inscrição na
Ordem dos Psicólogos».
29 de outubro de 2012. — O Presidente, Fernando Jorge Dias Andrade.
306491651

