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 Aviso n.º 13032/2017

Designação em cargo de direção intermédia de 1.º grau

Diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil (SPC)
Para os devidos efeitos torna -se público que, findo o Procedimento 

Concursal para Provimento de um Cargo de Direção Intermédia de 
1.º grau, Diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil (SPC), publi-
citado no Diário da República, 2.ª série, n.º 214, de 08 de novembro de 
2016, na Bolsa de Emprego Público, em 18 de novembro de 2016 e no 
jornal “Correio da Manhã”, de 18 de novembro de 2016, foi designado, 
por Despacho de 06 de setembro de 2017, em regime de comissão de 
serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de 
tempo, como Diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil (SPC) nos 
termos conjugados do artigo 6.º, n.º 3, alínea c) da LTFP (Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alte-
rada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável 
à Administração Local por força do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, e do artigo 7.º, deste último diploma, o Licenciado Carlos 
Manuel Mata Lopes Martins.

O provimento no cargo produz efeitos à data de 30 de setembro de 
2017.

As razões são comprovadas através do seu currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular infra se indica.

Síntese Curricular
Carlos Manuel Mata Lopes Martins é Mestre em SIG e Modelação 

Territorial Aplicados ao Ordenamento, pelo Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território, da Universidade de Lisboa e Pós -Graduado 
em Sustentabilidade e Agenda 21 Local, pela Escola Superior de Biotec-
nologia da Universidade Católica e em Gestão da Segurança Municipal 
pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.

Desde 2016 é Diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil, da 
Câmara Municipal de Cascais;

Entre 2013 e 2016 foi Comandante Operacional Distrital, no Comando 
Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil;

Em 2013 desempenhou funções como Chefe da Unidade de Trans-
portes e Manutenção Auto, da Câmara Municipal de Cascais;

Entre 2008 e 2012 foi Chefe da Divisão de Transportes e Mecânica, 
da Câmara Municipal de Cascais;

Entre 2006 e 2008 exerceu funções como Diretor do Serviço Municipal 
de Proteção Civil, da Câmara Municipal de Cascais;

Entre 2005 e 2006 foi Coordenador do Gabinete Municipal de Proteção 
Civil, na Câmara Municipal de Cascais;

Frequentou diversas formações na área da Segurança Contra Incên-
dios, Avaliação de Riscos, Regime Legal da Proteção Civil, Quadro 
normativo e Planeamento de Emergência, Intervenção de Resposta 
Médica em Grandes Incidentes, bem como outros cursos de formação 
relacionados com funções de Direção e Gestão/Liderança.

2 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Cascais, Carlos Carreiras.

310829841 

 MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Aviso n.º 13033/2017
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho datado 

de 30 de maio de 2017, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 280.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi concedida licença sem remuneração 
ao trabalhador Sérgio Fernando Heleno Pinto, Assistente Operacional, 
pelo período de 364 dias, com efeitos a partir do dia 30 de junho de 
2017.

30 de maio de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu Quintas.
310864622 

 Aviso n.º 13034/2017
Em cumprimento do estipulado na línea b) do n.º 1 do artigo 4.º, 

do Anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de julho, se faz publico, por meu 
despacho datado de 9 de outubro de 2017, foi homologada a conclusão 
com sucesso do período experimental de Sílvia Marina Beirôto Vianez, 
Fábio André Águeda Pereira, Diana Sofia Pinto Andrés e Sílvia de 
Lurdes Eugénio Tavares, para a categoria de Assistente Operacional, 

na sequência do procedimento concursal comum de recrutamento para 
a ocupação de quatro postos de trabalho de Assistente Operacional, 
em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo 
indeterminado, com a remuneração correspondente à 1.ª posição re-
muneratória da categoria e ao nível remuneratório 1 da tabela única, 
montante pecuniário de 557,00 €.

9 de outubro de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 
Quintas.

310864647 

 Aviso n.º 13035/2017
Em cumprimento do estipulado na línea d) do artigo 4.º, da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de julho, faz -se pública a cessação de funções do 
Assistente Operacional desta Autarquia António Luís Pires Madeira, em 
virtude do seu falecimento a 24 de setembro do ano em curso.

9 de outubro de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 
Quintas.

310864688 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Aviso n.º 13036/2017

Contratação por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 33.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho (LTFP), torna -se público que, por meu despacho datado de 
26 de setembro de 2017, precedendo autorização da Câmara Municipal 
por deliberação de 22 de junho de 2017, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis contados da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum para constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 
um posto de trabalho de técnico superior (arquitetura e pós -graduação 
em Design de Interiores).

Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, regista -se que não se encontram constituídas reservas de 
recrutamento neste Município e que, consultada a entidade centralizada 
para a constituição das reservas de recrutamento (Direção -Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas — INA), foi -nos 
transmitido que: «Não tendo, ainda, decorrido qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento, declara -se a 
inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer candidato com 
o perfil adequado.»

Os municípios encontram -se dispensados de consultar o INA no 
âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação, conforme solução interpretativa uniforme da 
Direção -Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devida-
mente homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração 
Local em 15 de julho de 2014. Por comunicação de 7 de fevereiro de 
2017, a Comunidade Intermunicipal do Ave informou que não se encontra 
ali constituída entidade gestora da requalificação.

1 — Local de trabalho: As funções do posto de trabalho mencionado 
serão exercidas no Município de Guimarães, afeto ao Departamento de 
Obras Municipais.

2 — Caracterização do posto de trabalho, conforme Mapa de Pessoal 
para 2017:

Conceção e projeção de conjuntos urbanos, espaços urbanos, edifi-
cações, obras públicas, prestando a devida assistência técnica e orien-
tação no decurso da respetiva execução; desenvolvimento de projetos 
específicos de natureza efémera — adaptação de recintos a espetáculos, 
feiras, exposições; elaboração de informações relativas a processos na 
área da respetiva especialidade, incluindo o planeamento urbanístico, 
arquitetura de interior e design de espaços e ambientes controlados, bem 
como sobre a qualidade e adequação de projetos para licenciamento de 
obras de construção civil ou de outras operações urbanísticas; interpre-
tação analítica de construções existentes com sentido crítico e equilíbrio 
sustentável, inserida em ambientes específicos de natureza histórica; 
desenho de equipamentos e mobiliário e interpretação cénica dos espaços 
(iluminação e enquadramento); colaboração na organização de processos 
de candidatura a financiamentos comunitários, da administração central 
ou outros; colaboração na definição das propostas de estratégia, de 
metodologia e de desenvolvimento para as intervenções urbanísticas e 
arquitetónicas; coordenação e fiscalização na execução de obras. Realizar 
outras tarefas diretamente relacionadas com a função.
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3 — Posição Remuneratória: Determinada em função do disposto 
no artigo 38.º da LTFP, conjugado com o n.º 1 do artigo 42.º da Lei 
n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 19.º 
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.

Posição remuneratória de referência, sem prejuízo da aplicabilidade 
das regras definidas no referido n.º 1 do artigo 42.º para candidatos 
detentores de prévio vínculo de emprego público por tempo indeter-
minado: 2.ª Posição remuneratória, nível 15, da carreira e categoria de 
técnico superior, a que corresponde o vencimento mensal de 1.201,48€.

4 — Âmbito do recrutamento: trabalhadores com ou sem vínculo 
de emprego público, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 30.º da 
LTFP, conforme deliberações a que acima se faz referência, sem pre-
juízo da prioridade de eventuais candidatos com vínculo por tempo 
indeterminado.

5 — Requisitos de admissão: Os previstos no artigo 17.º da LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

6 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho previsto no mapa 
de pessoal do Município de Guimarães idêntico ao posto de trabalho 
previsto neste procedimento.

7 — Nível habilitacional exigido:
Licenciatura/Mestrado em Arquitetura e pós -graduação em design 

de interiores.

8 — Outros requisitos de admissão:
8.1 — Inscrição na Ordem dos Arquitetos.
9 — Forma, local e prazo de apresentação da candidatura: as candida-

turas são formalizadas, obrigatoriamente, em formulário tipo, nos termos 
do artigo 51.º da Portaria n.º 83 -A/2009, que se encontra disponível 
no Balcão Único de Atendimento do Município de Guimarães ou em 
www.cm -guimaraes.pt, e têm de ser apresentadas em suporte de papel, 
pessoalmente ou através de correio registado com aviso de receção, 
dirigido a Câmara Municipal de Guimarães, Divisão de Recursos Hu-
manos, Largo Cónego José Maria Gomes, 4804 -534 Guimarães, até ao 
termo do prazo fixado para apresentação de candidaturas.

9.1 — Só é admissível a apresentação de candidaturas em suporte de 
papel, não sendo aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.

10 — Documentação exigida:
10.1 — O requerimento de candidatura deve ser acompanhado dos 

seguintes documentos, sob pena de exclusão:
a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do comprovativo da pós graduação em design de in-

teriores;
c) Fotocópia do comprovativo da Inscrição na Ordem dos Arquitetos;
d) Portefólio.

10.2 — Para os candidatos detentores de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado a que se refere o n.º 2 do artigo 36.º da 
LTFP, para além da documentação referida em 10.1 devem anexar:

a) Declaração do serviço onde se encontra a exercer funções públicas, 
com a indicação da modalidade de vínculo de emprego público, carreira 
e categoria em se encontra inserido e respetiva remuneração (nível e 
posição remuneratória), descrição das funções que se encontra a executar 
e classificação obtida nos três últimos anos ao nível de avaliação de 
desempenho nos termos do SIADAP, quando aplicável;

b) Curriculum vitae atualizado, datado e assinado;
c) Fotocópias dos certificados das ações de formação frequentadas e 

indicadas no curriculum vitae.

10.3 — Os candidatos que exerçam funções no Município de Gui-
marães ao abrigo de contrato de trabalho em funções públicas estão 
dispensados de entregar a declaração referida na alínea a) do ponto 
anterior.

11 — Métodos de Seleção:
11.1 — Para os candidatos que não estão abrangidos pela aplicação 

do n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, serão aplicados os seguintes métodos 
de seleção:

Prova de Conhecimentos, Avaliação Psicológica, Avaliação de Com-
petências por Portefólio e Entrevista Profissional de Seleção.

A Prova de conhecimentos destinada a avaliar se, e em que medida, 
os candidatos dispõem das competências técnicas necessárias ao exer-
cício da função. A prova de conhecimentos será escrita, com consulta 
e terá a duração de 1h30 m, consistindo num teste de escolha múltipla 
na primeira parte e escrita na segunda. A prova versará sobre matéria 
específica no domínio da arquitetura e design de interiores: normas legais 
e regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Decreto -Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, o Decreto -Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, e a 
Portaria n.º 701 -H/2008, de 29 de julho; e sobre matéria genérica: Cons-
tituição da República Portuguesa; Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro; Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro. Todos os diplomas legais indicados se reportam à sua 
versão atualizada.

Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem enun-
ciada, sendo excluído o candidato que obtenha uma valoração inferior a 
9,5 valores num dos métodos, não lhe sendo aplicado o método seguinte. 
A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento é 
efetuada numa escala de 0 a 20 valores, resultando da ponderação da 
seguinte fórmula:

OF = PC(45 %) + AP(25 %) + ACP(10 %) + EPS(20 %)

em que:
OF — Ordenação Final
PC — Prova de Conhecimentos
AP = Avaliação Psicológica
ACP = Avaliação de Competências por Portefólio
EPS — Entrevista Profissional de Seleção

11.2 — Para os candidatos abrangidos pela aplicação do n.º 2 do 
artigo 36.º são aplicados os seguintes métodos de seleção: Avaliação 
Curricular, Entrevista de Avaliação de Competências, Avaliação de 
Competências por Portefólio e Entrevista Profissional de Seleção.

Cada um dos métodos utilizados é eliminatório pela ordem enun-
ciada, sendo excluído o candidato que obtenha uma valoração inferior a 
9,5 valores num dos métodos, não lhe sendo aplicado o método seguinte. 
A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento é 
efetuada numa escala de 0 a 20 valores, resultando da ponderação da 
seguinte fórmula:

OF = AC(45 %) + EAC(25 %)+ ACP(10 %)+EPS(20 %)

em que:
OF — Ordenação Final
AC — Avaliação Curricular
EAC — Entrevista de Avaliação de Competências
ACP = Avaliação de Competências por Portefólio
EPS — Entrevista Profissional de Seleção

11.3 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

11.4 — Opção por métodos de seleção: os candidatos abrangidos pelo 
n.º 2 do artigo 36.º podem afastar os métodos de seleção que lhe são apli-
cados e optar pelos métodos previstos para os restantes candidatos.

11.5 — De acordo com o artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, será 
utilizado faseamento dos métodos de seleção no caso de serem admitidos 
candidatos em número igual ou superior a 100.

12 — A ata do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respe-
tiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final dos métodos será facultada 
aos candidatos sempre que solicitado.

13 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de sele-
ção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponibilizada 
na página eletrónica do Município.

14 — As listas unitárias de ordenação final, após homologação, serão 
afixadas em local visível e público do edifício dos Paços do Concelho 
e disponibilizadas na página eletrónica do Município, sendo ainda pu-
blicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação 
sobre a sua publicitação.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

16 — Composição do Júri:
Presidente: Joaquim Josias Silva Almeida Antunes Carvalho — Di-

retor do Departamento de Obras Municipais.
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Vogais efetivos: Artur Manuel Côrte -Real Souto Neves — Chefe da 
Divisão de Estudos e Projetos e Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa 
Ribeiro — Chefe da Divisão de Recursos Humanos.

Vogais Suplentes: Maria Antónia Carneiro Brito Queirós Aguiar — 
Técnica Superior e Inês Correia Durão — Técnica Superior.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efetivo.

28 de setembro de 2017. — A Vereadora de Recursos Humanos, 
Dr.ª Adelina Paula Pinto.

310820711 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 13037/2017

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 

na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 06/04, torna -se público 
que a lista de ordenação final dos candidatos do procedimento concursal 
comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 9, de 12/01/2017, homologada através do meu 
Despacho n.º 3510, datado de 29/09/2017, encontra -se afixada na Divisão 
de Recursos Humanos e Jurídica e disponível na página eletrónica do 
município: www.cm -odemira.pt:

Um Técnico Superior (Lic. em Design de Comunicação ou Lic. com 
pós -graduação nas áreas de Design de Comunicação ou Design Editorial 
ou Comunicação e Edição de Conteúdos), carreira geral de Técnico 
Superior — Divisão de Gestão Interna (DGI).

Competência delegada.
29/09/2017. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Deolinda 

Maria Pinto Bernardino Seno Luís.
310833072 

 MUNICÍPIO DE OLHÃO

Aviso n.º 13038/2017

Lista unitária de ordenação final no âmbito do procedimento con-
cursal comum com vista ao recrutamento, com ou sem vínculo 
de emprego público, para a ocupação de dois postos de trabalho 
do mapa de pessoal, da carreira e categoria técnico superior, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, área de Engenharia Civil.
1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e n.º 6 do ar-

tigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republi-
cada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, informa -se que a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento 
concursal em epígrafe, homologada por despacho do Presidente da Câ-
mara Municipal de 16 de outubro de 2017, se encontra disponível para 
consulta na página eletrónica do Município de Olhão e afixada na sua 
sede, sita no Largo Sebastião Martins Mestre, 8700 -349 Olhão.

2 — Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com 
a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, da citada Portaria, ficam notificados 
todos os candidatos do ato de homologação da lista unitária de orde-
nação final.

20 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Ventura Pina.

310863918 

 MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

Aviso n.º 13039/2017
Para os devidos efeitos e no uso da competência que me confere o n.º 2 

do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se torna público que, 
por meu despacho de 16 de outubro de 2017, decidi nomear, para o cargo 
de Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação, com efeitos, a partir do 
dia 16 de outubro de 2017, a licenciada Márcia Isabel Rodrigues Augusto.

18 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.

310860191 

 Aviso n.º 13040/2017

Procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado para 
o preenchimento de um lugar de assistente operacional (pe-
dreiro).
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 a lista unitária de ordenação final dos candi-
datos aprovados no procedimento referido em título, aberto por aviso 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 116, de 19 de junho 
de 2017, a qual foi homologada por meu despacho de 18 de outubro de 
2017, se encontra afixada em local visível e público nestes serviços no 
edifício dos Paços do Município e disponibilizada na página eletrónica 
do Município, em http://www.cm-salvaterrademagos.pt.

18 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.

310860248 

 Aviso n.º 13041/2017
Para os devidos efeitos e no uso da competência que me confere o n.º 1 

do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se torna público 
que, por meu despacho de 16 de outubro de 2017, decidi nomear, no 
âmbito do Gabinete de Apoio Pessoal, para o cargo de Chefe de Gabinete, 
com efeitos, a partir do dia 16 de outubro de 2017, o licenciado João 
Manuel dos Santos Simões.

18 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.º

310860118 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 13042/2017

Procedimento Concursal Comum de Recrutamento para Ocupação
de Quatro Postos de Trabalho de Assistente

Operacional (Turismo) da Carreira Geral de Assistente Operacional

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
Na qualidade de Presidente da Câmara no uso de competência própria 

conferida pelo artigo 68.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, e 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 orde-
nação final do procedimento concursal comum para ocupação de quatro 
postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado de assistente operacional (Turismo) da carreira 
geral de assistente operacional, aberto por aviso n.º 11313/2011, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, em 20/05/2011 e na Bolsa 
de Emprego, em 20/05/2011 com o código de oferta n.º OE201105/0449, 
foi homologada por despacho da Senhora Vereadora da área de gestão de 
recursos humanos de 29/09/2017, encontrando -se a mesma afixada em 
local visível e público da Divisão de Recursos Humanos, sita 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 ar-
tigo 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.

16 de outubro de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria das Dores 
Meira.

310865627 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 13043/2017
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de 

junho, torno público que na sequência do procedimento concursal na 
categoria de Técnico Superior (Educação de Infância), aberto por aviso 
publicado no D.R. n.º 1269/2017, 2.ª série de 1 de fevereiro de 2017; 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, 
nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, com a tra-


