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16 — Composição do Júri: Presidente: Eng. Francisco Herculano 
Pessanha de Carvalho, Chefe de Divisão de Ambiente, Desporto e Equi-
pamentos Desportivos.

Vogais efetivos: Eng. Cláudio Manuel Mestre Amador, Técnico Su-
perior que substitui o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos 
e Drª Ana Margarida Nascimento Catarino, Técnica Superior.

Vogais suplentes: Engª Maria Manuela Quadros Duarte, técnica su-
perior e Engª Telma Maria da Conceição, Técnica Superior.

17 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.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 nos termos do disposto no n.º.1 do ar-
tigo 4.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, em conjugação 
com o n.º 3 do artigo 3.º do mesmo diploma, os candidatos com grau de 
incapacidade ou deficiência igual ou superior a 60 % têm preferência, 
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal.

17.1 — Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos devem 
declarar no formulário de admissão, sob compromisso de honra o res-
petivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como indicar 
as respetivas capacidades de comunicação e expressão.

É dispensada a apresentação imediata de documento comprovativo 
dessa mesma deficiência.

18 — Exclusão e notificação de candidatos: Os candidatos excluídos 
serão notificados nos termos e por uma das formas previstas no 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.

Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do 
dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos termos pre-
vistos no artigo 32.º e por uma das formas previstas no 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.

Nos termos do n.º 1 do artigo 33.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, a publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção 
intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Tavira 
e disponibilizada na sua página eletrónica. Os candidatos aprovados em 
cada método são convocados para a realização do método seguinte atra-
vés de notificação, por uma das formas previstas no 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.

19 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, será publi-
citada 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.

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

12 de março de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Botelho.

306825047 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Aviso n.º 4102/2013
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, nos 
termos do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
foi homologada, em 25 de fevereiro de 2013, a ata da avaliação final da 
conclusão com sucesso do período experimental do trabalhador abaixo 
mencionado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo, no âmbito do procedimento concursal aberto 
pelo aviso n.º 2832/2012, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 37, de 21 de fevereiro de 2012, com a referência 03/2011:

José Rodrigo Vidal Pereira da Silva, para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional, 14 valores.

1 de março de 2013. — O Vereador dos Recursos Humanos, Sérgio 
Paulo Matias Galvão.

306797921 

licença sem remuneração, que tinha sido autorizado por um período de 
6 meses, com início a 3 de dezembro, ao abrigo dos artigos 234.º e 235.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, da trabalhadora, Ana Cristina 
Santos Ramos Ferreira, com a categoria de Assistente Técnico, reto-
mando a mesma as suas funções em 04 de março de 2013.

4 de março de 2013. — O Vereador, por delegação de competências 
do Presidente da Câmara nos termos do Despacho n.º 17 475, de 23 de 
outrubro de 2009, Dr. Sérgio Paulo Matias Galvão.

306802675 

 MUNICÍPIO DE VAGOS

Aviso n.º 4104/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, datado 

do dia 27 de fevereiro de 2013, foi exonerado das funções de secretário 
do gabinete de apoio pessoal ao vereador permanente, o Sr. Hélder Bruno 
Ferreira da Rocha, com efeitos a partir do dia 04 de março de 2013.

27 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel 
Rocha da Cruz.

306817311 

 Aviso n.º 4105/2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.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, convocam -se as candidatas admitidas 
ao procedimento concursal comum para Técnico Superior — área de 
Inglês e Alemão, aberto pelo aviso n.º 2352/2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro, para a realização da 
Prova de Conhecimentos no dia 03 de abril de 2013, com início às 14h30, 
na sala de reuniões do Edifício da Câmara Municipal, Rua da Saudade, 
3840 -420 Vagos. As candidatas deverão ser portadoras do seu cartão de 
cidadão, no dia da Prova de Conhecimentos.

2 — A ata com a lista de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as 
encontra -se afixada no Edifício desta Câmara Municipal, sito na Rua da 
Saudade, 3840 -420 Vagos, bem como disponível na página eletrónica 
desta Câmara Municipal — http://www.cm -vagos.pt.

11 de março de 2013. — A Presidente do Júri, Maria Cristina Matos 
Carrington da Costa.

306821856 

 Edital (extrato) n.º 277/2013

Regulamento Municipal da Floresta
Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, presidente da Câmara Municipal de 

Vagos:
Torna público que a Assembleia Municipal de Vagos, em sua sessão 

ordinária de 28 de fevereiro de 2013, sob proposta da Câmara Municipal 
aprovada em reunião de 4 de dezembro de 2012, deliberou aprovar o 
“Regulamento Municipal da Floresta”, documento que esteve em apre-
ciação pública, conforme publicação no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 189, de 28 de setembro de 2012, e relativamente ao qual não foi 
apresentada qualquer sugestão ou reclamação.

Mais torna público que o referido regulamento entra em vigor 15 dias 
após publicação do presente edital no Diário da República.

Mais faz saber que o regulamento em apreço poderá ser consultado 
no site da Câmara Municipal de Vagos, www.cm -vagos.pt.

E para constar e demais efeitos, se publica o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo deste 
Município.

13 de março de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel 
Rocha da Cruz.

306825299 

 MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Aviso n.º 4106/2013

Cessação da Comissão de Serviço 
de Chefe da Divisão Financeira

Para os devidos efeitos, torno público que por meu Despacho 
n.º 32/P/2012, de 28 de dezembro determinei, ao abrigo das competên-

 Aviso n.º 4103/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho do signatá-

rio, de 18 de fevereiro de 2013, foi deferido o pedido de interrupção da 




