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15 — Serão notificados, por uma das formas previstas no n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22-01, os candidatos(as):
15.1 — Excluídos(as) e os aprovados(as), para a realização da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo;
15.2 — Admitidos (as), para a realização dos métodos de seleção com
a indicação da respetiva data, hora e local.
16 — A lista, ordenada alfabeticamente, dos resultados obtidos em
cada método de seleção será afixada no serviço de atendimento ao público do Departamento de Recursos Humanos desta Câmara Municipal
e disponibilizada na sua página eletrónica http://www.m-almada.pt.
16.1 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será
afixada no serviço de atendimento do Departamento de Recursos Humanos desta Câmara Municipal de Almada e disponibilizada na sua página
eletrónica, sendo ainda, nos termos do n.º 6 da Portaria n.º 83-A/2009
de 22-01 alterada pela Portaria 145-A/2011 de 06-04, publicado um
aviso na 2.ª série do Diário da República com a informação sobre a
sua publicitação.
17 — 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.

Pedro Alexandre da Silva Pereira em 02-01-2019 e André Filipe
Castro Silva Gonçalves e Marcelo Carvalho Rico Cantanhede em
14-01-2019.
Pintura
LUOF publicada no DR n.º 134 de 13/07/2018
CTI autorizado em 20-12-2018 — AA publicado no DR n.º 83 de
28/04/2017
Paulo Jorge Alves de Sousa e Ricardo Jorge Serápio da Encarnação
em 14-01-2019.
Carpintaria de Limpos
LUOF publicada no DR n.º 122 de 27/06/2018
CTI autorizado em 20-12-2018 — AA publicado no DR n.º 83 de
28/04/2017
Mário Joaquim Pinho de Araújo Brandão em 14-01-2019.

12-03-2019. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos, Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Manutenção e Logística,
Ação e Intervenção Social e Habitação, Maria Teodolinda Monteiro
Silveira.
312153112

Aviso n.º 5454/2019

Aviso (extrato) n.º 5453/2019
Para os devidos efeitos torna-se público que, na sequência das correspondentes autorizações que proferi, conforme ordenação final nos
respetivos Procedimentos Concursais Comuns para ocupação de postos
de trabalho nas carreiras/categorias abaixo indicadas, cujos avisos de
abertura (AA) e listas unitárias de ordenação final (LUOF) foram publicadas na 2.ª série do Diário da República (DR), celebraram-se, nas
datas e com os trabalhadores identificados infra, Contratos de Trabalho
por Tempo Indeterminado (CTI) negociados nas seguintes posições
remuneratórias:
2.ª Posição remuneratória a que corresponde o nível 15
Técnico Superior (Engenharia Civil)
LUOF publicada no DR n.º 22 de 31/01/2019
CTI autorizado em 21/12/2018 — AA publicado no DR n.º 95 de
17/05/2017
Hugo António Ribeiro Mendes e Joana Raquel Brazete Marques de
Almeida em 14-01-2019.
1.ª Posição remuneratória a que corresponde o nível 5
Assistente Técnico (Animação Cultural)
LUOF publicada no DR n.º 22 de 31/01/2019
CTI autorizado em 21/12/2018 — AA publicado no DR n.º 90 de
10/05/2017
Ana Rita Ramalho Ribeiro, David Alexandre Conceição Santos,
Helena Isabel dos Santos Raposo, Marta Filipa Amândio Guerreiro,
Marta Inês Espinho Duarte e Vânia Sofia de Frias Gonçalves da Cruz
em 14-01-2019.
Assistente Operacional
4.ª Posição remuneratória a que corresponde o nível 4
Serviços Gerais
LUOF publicada no DR n.º 171 de 05/09/2017
CTI autorizado em 20-12-2018 — AA publicado no DR n.º 22 de
31/01/2017
Edite Maria Ramos Gomes, Ricardo Filipe Nunes Fernandes Vilhena
Graça e Rui Manuel Sousa Pinto em 07-01-2019 e Diogo Filipe Cruz
Ramos em 14-01-2019.
Natação
LUOF publicada no DR n.º 149 de 03/08/2017
CTI autorizado em 21/12/2018 — AA publicado no DR n.º 6 de
09/01/2017
Sónia Cristina Ferreira Ribeiro em 02-01-2019.
Ação Educativa
LUOF publicada no DR n.º 11 de 16/01/2018
CTI autorizado em 28/12/2017 — AA publicado no DR n.º 126 de
03/07/2017
Paula de Jesus Procópio Canhão em 07-01-2019.
Calcetaria
LUOF publicada no DR n.º 1 de 02/01/2018
CTI autorizado em 20-12-2018 — AA publicado no DR n.º 83 de
28/04/2017

15/03/2019. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos, Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Manutenção e Logística,
Ação e Intervenção Social e Habitação, Maria Teodolinda Monteiro
Silveira.
312154636

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Cessação de relação jurídica
Em cumprimento e para efeitos do disposto no artigo 289.º, n.º 1,
alínea a), conjugado com o disposto na alínea c) do artigo 291.º e artigo 292.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessou
por motivo de aposentação, a relação jurídica de emprego público, na
modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, do mapa
de pessoal deste Município, o trabalhador Emídio Santos Apolinário,
da carreira de Assistente Operacional, com efeitos, inclusive, em 01 de
abril de 2019.
15 de março de 2019. — O Presidente do Município, Pedro Miguel
César Ribeiro.
312149096

MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE
Aviso n.º 5455/2019
Para os devidos efeitos, torna-se público que, nos termos do determinado no n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
conjugado com as disposições aplicáveis pelo Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, procedi, através do Despacho n.º 1559, exarado a
09/03/2019, à designação, em regime de comissão de serviço, de Rita
Isabel da Graça Gabriel, no cargo de secretária do gabinete de apoio à
vereação deste Município, com efeitos a partir de 11/03/2019.
Nota curricular
Rita Isabel da Graça Gabriel, nascida a 21 de janeiro de 1978, licenciada em Probabilidades e Estatística da área científica de Matemática
Aplicada (classificação de 14 valores) pela Faculdade de Ciências de
Lisboa.
Exerceu funções de coordenação de cursos de educação e formação,
deu formação nas áreas de matemática e tecnologias de informação e
comunicação nos referidos cursos assim como em cursos profissionais.
12 de março de 2019. — A Presidente da Câmara, Arq. Célia Margarida Gomes Marques.
312153794

MUNICÍPIO DA AMADORA
Aviso n.º 5456/2019
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 38/P/2017 de 07.11.2017 nos termos do n.º 6,
do artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, tornam-se
públicas as listas unitárias de ordenação final, cujas Listas Unitárias
de Ordenação Final foram homologadas por meus despachos datados de 28 de fevereiro de 2019, e que se encontram publicadas em
www.cm-amadora.pt, dos seguintes procedimentos concursais, abertos

