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Diário da República, 2.ª série — N.º 221 — 17 de novembro de 2016
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
Aviso (extrato) n.º 14377/2016
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 público que foi homologada, por despacho do Sr. Presidente
de 27 de outubro de 2016, a Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos, relativa ao procedimento concursal comum, para contratação
de dois Assistentes Operacionais (auxiliar de serviços gerais), Grau de
complexidade 1, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, aberto por Aviso n.º 12265/2015, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 207 de 22 de outubro de 2015.
A Lista Unitária de Ordenação Final, encontra-se publicitada no site do
município de Oliveira do Hospital em www.cm-oliveiradohospital.pt
e afixada em local visível e público do Edifício dos Paços do Município.
4 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Carlos Alexandrino Mendes.
309994538

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
Aviso n.º 14378/2016
Torna-se público, que nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de abril, que as listas unitárias de ordenação final,
foram homologadas pelo Presidente da Câmara, afixadas no Paços do
Município e disponibilizada na página eletrónica deste Município, em
sete e oito de novembro de dois mil e dezasseis, referentes aos procedimentos concursais comuns a seguir identificados, abertos por aviso de
abertura n.º 7750/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República
n.º 117, de 21 de junho, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas, por tempo indeterminado:
Ref.ª 1 — 1 Posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico
Superior — Gestão de Recursos Humanos — Serviço de Recursos
Humanos;
Ref.ª 4 — 1 Posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente
Técnico — Administrativo — Serviço de Taxas e Licenças;
Ref.ª 8 — 1 Posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente
Técnico — Administrativo — Serviço de Imprensa, Comunicação e
Imagem;
Ref.ª 10 — 1 Posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente
Operacional — Serviços Gerais — Serviço de Turismo;
Ref.ª 16 — 1 Posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico
Superior — Animação Sociocultural — Serviço de Educação;
Ref.ª 17 — 1 Posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico
Superior — Animação Socioeducativa — Serviço de Educação;
Ref.ª 18 — 1 Posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico
Superior — Gestão — Serviço de Educação;
Ref.ª 19 — 1 Posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico
Superior — Educação Infância — Serviço de Educação;
Ref.ª 21 — 1 Posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente
Operacional — Auxiliar Administrativo — Gabinete de Apoio Pessoal.
8 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Alberto
Pacheco Brito Dias.
309999455

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA
Aviso (extrato) n.º 14379/2016
António Vassalo Abreu, Presidente da Câmara Municipal de Ponte
da Barca, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo e no seguimento
da deliberação tomada pelo Executivo, em sua reunião de 31/10/2016,
que durante o período de trinta dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, é submetido a consulta
pública, para recolha de sugestões, o Projeto do Regulamento de Funcionamento, Atendimento e Horário de Trabalho da Câmara Municipal
de Ponte da Barca.
Durante aquele período, os interessados poderão consultar o projeto
de regulamento atrás mencionado, que se encontra disponível na Divisão

de Administração Geral e Finanças — Serviço de Atendimento ao Munícipe, e sobre ele formularem, por escrito, as sugestões ou observações
tidas por convenientes, encontrando-se publicado, na íntegra, na página
da Internet desta Câmara Municipal em www.cmpb.pt.
8 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, António Vassalo
Abreu.
310004733
Aviso n.º 14380/2016
Torna-se público que, na reunião de Câmara de 31/10/2016, nos termos
do disposto do n.º 1 e 4.º do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 136/2014, de
09 de setembro, foi aprovado:
Proceder à abertura do período de discussão pública da ORU do
Centro Histórico de Ponte da Barca
Na sequência desta deliberação, nos termos do n.º 2 do artigo 89.º do
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo
Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal fixou um prazo de
20 dias para o período de discussão pública, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República, para que os interessados
possam prestar as informações e formular sugestões e ou observações,
que considerarem úteis no âmbito do respetivo procedimento. O processo
encontra-se disponível para consulta no Setor de Administração Geral
do Município e na sua página oficial na internet em www.cmpb.pt.
Durante o período em que estiver aberto o procedimento de discussão,
as informações, sugestões e ou observações devem ser apresentadas,
por escrito, através de requerimento dirigido ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal para a seguinte morada: Edifícios Paços do Concelho,
Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca. Em alternativa,
no decorrer daquele período, as reclamações, sugestões, informações
e pedidos de esclarecimento dos particulares poderão ser apresentados
por preenchimento em formulário próprio disponibilizado nos serviços e também na página oficial do Município de Ponte da Barca na
Internet, ou ainda expondo por e-mail, utilizando o seguinte endereço:
geral@cmpb.pt.
8 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, António Vassalo
Abreu.
210004628

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS
Aviso n.º 14381/2016
Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho de
02 de novembro de 2016 e de acordo com as competências que me são
conferidas pelo artigo 35.º, n.º 2 alínea a) do anexo I à Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro, conjugado com o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 de
23 de outubro, e nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 94.º, conjugado
com a alínea a) do n.º 1 do artigo 95.º, ambos da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho,
determino a mobilidade interna na categoria do Assistente Operacional,
Helder Manuel Carreira Crespo, titular de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, do Mapa de Pessoal deste
Município, afeto à Divisão de Obras Públicas, Serviços Municipais e
Ambiente, que passe a exercer as funções, competências e atividades
correspondentes à sua categoria profissional, na Divisão de Educação, Ação Social e Juventude, com efeitos a 02 de novembro de 2016.
2 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, João Salgueiro.
309993299

MUNICÍPIO DE REDONDO
Aviso n.º 14382/2016
Procedimento Concursal Comum, Contratação por Tempo
Indeterminado, para ocupação de dois postos de trabalho,
Assistente Técnico, área Museu do Barro, Referência N
1 — Nos termos do disposto no artigo 32.º, n.º 1, e 30.º, n.º 3, alínea d), da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de abril, convocam-se os candidatos admitidos ao
procedimento concursal, contratação por tempo indeterminado, para
ocupação de dois postos de trabalho, Assistente Técnico, área Museu do
Barro, conforme Aviso n.º 429/2015, publicado no Diário da República,

