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de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Paulo
Nuno António Ferreira, na categoria de assistente operacional, da carreira geral de assistente operacional, para exercer funções de coveiro,
auferindo a retribuição mensal de € 600,00, correspondente à 1.ª posição
remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 1, da tabela remuneratória única, com efeitos a 15 de janeiro de 2019.
16 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota.
312012789

MUNICÍPIO DE ALVITO
Aviso (extrato) n.º 2494/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho e na sequência do pedido da Unidade Local
de Saúde do Litoral Alentejano, EPE, torna-se público que por meu despacho datado de 10 de dezembro de 2018, foi autorizada a consolidação
definitiva da Cedência de Interesse Público, da trabalhadora Aurora Rosa
Grou de Almeida Gavinhos.

Aviso n.º 2492/2019

2 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, António João
Feio Valério.
312014238

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
da Vila de Almodôvar

MUNICÍPIO DE ANADIA

Discussão Pública

Aviso n.º 2495/2019

António Manuel Ascenção Mestre Bota, Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar, torna público que a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, em sua reunião ordinária pública realizada a 23 de janeiro
de 2019, aprovar e submeter a discussão pública o projeto da Operação
de Reabilitação Urbana Sistemática — Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da Vila de Almodôvar, conforme disposto nos
números 1 e 2 do no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de
maio (RJIGT), por remissão do n.º 4 do artigo 17.º do Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009,
de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14
de agosto, a decorrer pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados a
partir do 5.º dia da publicação do presente Aviso na 2.ª série do Diário
da República.
Mais torna público que a referida deliberação e os respetivos documentos que a integram, bem como o referido projeto, se encontram
disponíveis para consulta dos interessados no Gabinete de apoio ao
Presidente e na Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Gestão Territorial, sitos nos Edifícios dos Paços do Município, na Rua Serpa Pinto,
10, 7700-081, Almodôvar durante os dias úteis, nas horas normais de
expediente, entre as 08h30 e as 16h30, e no sítio da internet do município
(www.cm-almodovar.pt).
Por último torna público que qualquer interessado poderá apresentar dentro do prazo referido, por escrito e em requerimento próprio
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Almodôvar, as suas
reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento
que entenda por convenientes, enviando por correio registado com
aviso de receção para a Câmara Municipal de Almodôvar, sita na Rua
Serpa Pinto, 10 — 7700-081, Almodôvar, entregue pessoalmente, mediante recibo, nos Serviços de Gestão Urbanística — Licenciamento
de Obras Particulares, na mesma morada ou através do e-mail geral@
cm-almodovar.pt. O presente aviso e outros de igual teor, serão publicados na comunicação social, no endereço www.cm-almodovar.pt e
fixado nos locais de estilo.

Para os devidos efeitos torna-se público que, nos termos do artigo 45.º e
46.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi concluído com
sucesso, o período experimental do trabalhador, André Rafael Ventura
Correia que celebrou contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, na sequência do procedimento concursal publicitado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 85, de 03 de maio de 2018, para
a carreira/categoria de Assistente Operacional (motorista de pesados),
tendo-lhe sido atribuída uma classificação final de 15,80 valores.

25 de janeiro de 2019. — O Presidente, António Manuel Ascenção
Mestre Bota.
312013452

MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE
Aviso n.º 2493/2019
Torna-se público que, por meu despacho de 27/12/2018, exarado
na sequência do resultado do procedimento por mobilidade interna
publicado na Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta
n.º OE201805/1223, autorizei, após acordo da Direção-Geral da Administração Escolar e do trabalhador, a ocupação dum posto de trabalho de
assistente técnico no Município de Alvaiázere, em regime de mobilidade
interna na categoria, nos termos dos artigos 92.º a 100.º da Lei Geral de
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, por Pedro Manuel da Silva Pereira, assistente técnico do
Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande, com efeitos a 01/01/2019
e pelo período de 18 meses.
11 de janeiro de 2019. — A Presidente da Câmara, Célia Margarida
Gomes Marques, Arq.
312016028

19 de dezembro de 2018. — A Presidente da Câmara, Eng.ª Maria
Teresa Belém Correia Cardoso.
312015372

MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS
Aviso n.º 2496/2019
Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto
de trabalho do mapa de pessoal do Município de Arruda dos
Vinhos, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para a carreira/categoria de Técnico
Superior na atividade de «Contabilidade», da SC — Secção de
Contabilidade, da Divisão Financeira e de Recursos Humanos.
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, a lista unitária de ordenação final, a seguir
descriminada, das concorrentes ao procedimento concursal comum
para preenchimento de um posto de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira/
categoria de Técnico Superior, na atividade de «Contabilidade», da
SC — da Secção de Contabilidade da Divisão Financeira e de Recursos
Humanos, aberto por aviso publicado no Diário da República n.º 118, de
21 de junho de 2018, a qual foi homologada por despacho do Presidente
da Câmara, datado de 11 de janeiro de 2019:
Daniela Solange Nunes Silva — 13,85 Valores;
Matilde Sandra Brilhante Costa — 13,74 Valores;
Sílvia Isabel Bessa Oliveira — 13,72 Valores.
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.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 e para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da
mesma Portaria, ficam desta forma notificados da homologação, todos
os candidatos admitidos ao procedimento concursal acima referido.
Mais se torna público, que a lista unitária de ordenação final se encontra afixada nas instalações da Câmara Municipal e publicada na página
eletrónica do Município www.cm-arruda.pt.
15 de janeiro de 2019. — A Vice-Presidente da Câmara, Rute Miriam
Soares dos Santos.
311992118
Aviso n.º 2497/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na
sequência do procedimento concursal comum para preenchimento
de 1 posto de trabalho, na carreira/categoria de Técnico Superior,

