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Pereira Rodrigues, por 11 meses, com efeitos reportados ao dia 26 de
novembro de 2012.

Aviso n.º 17312/2012

3 de dezembro de 2012. — O Diretor de Departamento de Recursos Humanos e Organização, Agostinho Gomes (no uso da competência subdelegada por despacho n.º 29/2009, de 24 de novembro).
306604079

Nos termos e para os efeitos 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, para ocupação de um posto de trabalho na carreira de
Técnico Superior, categoria de Técnico Superior — Educação de Infância
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
Indeterminado, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 10984 /2012 de 16 de agosto, homologada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Meda, no dia 05 de dezembro de 2012.
Lista Unitária de Ordenação Final
Candidatos Admitidos
1.º - Ana Emília Figueiredo Lourenço — 13,90 valores
Candidatos Excluídos

Aviso n.º 17315/2012
Cessação da relação jurídica de emprego
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que cessou a relação jurídica de
emprego público, por motivo de aposentação, a seguinte trabalhadora:
Com efeitos em 01 de novembro de 2012:
Maria Arlete Gonçalves Amaro — Assistente Operacional (área funcional cantoneiro de limpeza) — posição remuneratória 8, nível 8.

Ana Catarina Sobral Cantanhede — a); Ana Filipa Loureiro Sobral — a); Ana Rita Salgueiro Augusto — b); Ana Sofia de Araújo
Lopes — a); Ângela Filipa Vigia Machado Cabral — b); Diana Andreia
Morais de Almeida — a); Isa Maria Cardoso dos Santos — b); Isabel
Alexandra Sousa Serôdio Dias — b); Maria Adriana Carrajana Branco
Miranda Matos — b); Maria do Carmo Coutinho Pereira — b); Marisa
Rodrigues Fernandes — a); Paula Cristina Machado da Cunha — b); Rui
Manuel Ferreira da Silva — b); Sara Conde Marques — b); Sara Raquel
Gomes de Oliveira — a); Sílvia Maria da Silva Ribeiro — b);Sofia
Marisa Silva Samorinha Palmeirão — a); Susana da Conceição Domingues Gonçalves — a); Telma Luisa Lopes Delgado — a); Verónica
González — b).

3 de dezembro de 2012. — O Diretor de Departamento de Recursos
Humanos e Organização, Agostinho Gomes (no uso da competência
subdelegada por despacho n.º 29/2009, de 24/11).
306578484

a) Excluído (a) do procedimento concursal por ter obtido nota inferior
a 9,5 valores na Prova Escrita de Conhecimentos, ao abrigo do disposto
no n.º 13 do artigo 18.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abri;
b) Excluído (a) do procedimento concursal por não ter comparecido
à Prova Escrita de Conhecimentos;

Em cumprimento do disposto no 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 faz-se público que, a lista unitária de ordenação final do
procedimento em epígrafe, aberto por aviso publicado na 2.ª série do
Diário da República n.º 60, de 23 de março de 2012, encontra-se afixada
na Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Palmela e
disponibilizada na sua página eletrónica.

Nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da
aplicação dos métodos de seleção, do ato da homologação da lista de
ordenação final, que se encontra afixada nestes serviços e na página
eletrónica do Município.
5 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Armando Luís Rodrigues Carneiro.
306581318

Aviso n.º 17316/2012
Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de Assistente
Técnico(a) (área funcional de Administrativa) em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
(Proc. 04.25/P/DRH/DRHO/2012).

12 de dezembro de 2012. — O Diretor de Departamento de Recursos
Humanos e Organização, Agostinho Gomes (no uso da competência
subdelegada pelo despacho n.º 29/2009, de 24 de novembro).
306603958

MUNICÍPIO DE PAREDES
Aviso n.º 17317/2012

MUNICÍPIO DE PALMELA
Aviso n.º 17313/2012
Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum
para preenchimento de um posto de trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Calceteiro) em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Em cumprimento do disposto no n.º 36 da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterado e republicado pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril faz-se público que, a lista unitária de ordenação final do
procedimento em epígrafe, aberto por aviso publicado na 2.ª série do
Diário da República n.º 145, de 29 de julho de 2011, encontra-se afixada
na Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Palmela e
disponibilizada na sua pagina eletrónica

Procedimento concursal comum de recrutamento para cinco lugares assistentes técnicos (área administrativa) — Grau de complexidade II — Em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado aviso n.º 8568/2012 — Código
de publicação OE201206/0177.
Para os efeitos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterado pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que foi homologada no dia 14 de dezembro de 2012 a
lista de ordenação final, estando a mesma, afixada no placar da secção
gestão de recursos humanos no edifício Paços do Concelho e na página
eletrónica, www.cm-paredes.pt.
17 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal de
Paredes, Celso Manuel Gomes Ferreira, Dr.
306606866

20 de novembro de 2012. — O Diretor de Departamento de Recursos
Humanos e Organização, Agostinho Gomes (no uso da competência
subdelegada por despacho n.º 29/2009, de 24 de novembro).
306549923

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 17314/2012

Desafetação do domínio público e afetação ao domínio público
do município — Canada das Murtas, freguesia de São Roque

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de
23 de novembro de 2012, da Vereadora com competência delegada na
área de Recursos Humanos, Adília Candeias, foi concedida licença
sem remuneração solicitada pelo assistente operacional (área funcional
de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais) Leandro José

Edital n.º 1112/2012

José Manuel Cabral Dias Bolieiro, Presidente da Câmara Municipal
de Ponta Delgada:
Faz saber, de acordo com o estipulado na alínea v) do n.º 1 do artigo 68.º e do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,

