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MUNICÍPIO DE SOUSEL
Aviso n.º 2176/2018
Para os devidos efeitos e nos termos da alínea b) n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que na sequência de
procedimento concursal, para preenchimento de posto de trabalho em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, foi celebrado contrato de trabalho com o trabalhador, tendo o
mesmo concluído com sucesso o período experimental:
Nuno Alexandre Paixão Montes — carreira/categoria de Assistente
Operacional — Calceteiro — posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 1.º, reportando-se o seu inicio a 28 de setembro de 2017.
1 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng.
Manuel Joaquim da Silva Valério.
311108415

MUNICÍPIO DE TOMAR
Aviso (extrato) n.º 2177/2018
Lista de classificação referente ao método de seleção prova
escrita de conhecimentos
Para efeitos do disposto no 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, torna-se público que se encontram afixados no Setor de
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Tomar e disponibilizada
na página eletrónica do município (www.cm-tomar.pt), os resultados
referentes à prova escrita de conhecimentos realizada no âmbito do
procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento
de três postos de trabalho do mapa de pessoal em vigor, para a carreira e categoria de Assistente Técnico (atividade Área Administrativa)
em regime de Contrato por Tempo Indeterminado, aberto pelo Aviso
n.º 7707/2017, publicado na 2.ª série da Diário da República., n.º 130,
de 7 de julho.
Mais se torna público que, ao abrigo da alínea d), n.º 3, artigo 30.º e
ainda nos termos do n.º 1 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, os candidatos excluídos têm um prazo de 10 dias úteis contados
a partir da data de publicação do presente aviso para, no âmbito do
exercício do direito de audiência dos interessados, dizerem por escrito
o que se lhes oferecer sobre a sua exclusão.
Eventuais pronúncias deverão ser obrigatoriamente efetuadas através
de formulário que se encontra disponível na página eletrónica do município (www.cm-tomar.pt) a entregar pessoalmente nos Recursos Humanos
da Câmara Municipal de Tomar ou a remeter por correio registado com
aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado, dirigido ao
Presidente do Júri do procedimento concursal, para Câmara Municipal
de Tomar, Praça da República, 2300-550 Tomar.
31 de janeiro de 2018. — O Vereador da Câmara Municipal, Hugo
Renato Ferreira Cristóvão.
311109777

Aviso n.º 2179/2018
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, por despacho do Presidente da Câmara,
de 25 de janeiro de 2018, foi deferida, a pedido da interessada, a cessação
da comissão de serviço da dirigente intermédia de 2.º grau — Chefe
da Divisão Administrativa — Alexandra Sofia Carlos Mota Luís dos
Santos, com efeitos a 1 de março de 2018.
1 de fevereiro de 2018. — A Vereadora, Cláudia Horta Ferreira.
311108253

MUNICÍPIO DE VAGOS
Aviso n.º 2180/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência da entrada
em vigor da nova organização dos serviços municipais, publicada no
Diário da República, n.º 244, 2.ª série, de 21 de dezembro de 2017, do
meu despacho, datado de 03 de janeiro de 2018, e no uso da competência
que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeei, em regime de substituição,
nos cargos de dirigentes intermédios, a seguir indicados, e nos termos
do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de
29 de agosto, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços
e organismos da administração central, regional e local do estado, os
seguintes trabalhadores:
António Manuel Costa Castro, Diretor do Departamento de Coordenação;
Isabel Maria Cruz Trindade — Chefe da Divisão de Urbanismo;
Jorge Manuel Gonçalves de Almeida — Chefe da Divisão de Serviços
Operacionais;
Luís Nuno Rodrigues Fernandes André — Chefe da Divisão de Gestão
Financeira;
Nuno Alexandre Costa Carvalho — Chefe da Divisão de Planeamento
e Obras Públicas.
As presentes nomeações são feitas por urgente conveniência de serviço
e produzem efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.
A nota curricular dos ora nomeados encontra-se publicitada na página
eletrónica do Município — www.cm-vagos.pt.
31 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Silvério Rodrigues Regalado.
311108545
Aviso n.º 2181/2018
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, torna-se pública a mudança definitiva de
órgão ou serviço do técnico superior José António Martins Silvestre, com
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, para a Faculdade
de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, na sequência da
conclusão com sucesso do período experimental, desde 24 de outubro
de 2017 — posição remuneratória: entre a 2.ª e a 3.ª
Com competências subdelegadas (despacho de 03/01/2018),
1 de fevereiro de 2018. — O Diretor de Departamento, em regime de
substituição, António Castro.
311108601

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
Aviso n.º 2178/2018

MUNICÍPIO DA VIDIGUEIRA

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de 2 postos de trabalho na categoria de assistente operacional
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado — Referência PCC 13/2016 — Lista Unitária de Ordenação Final.

Aviso n.º 2182/2018

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na sua atual redação, informa-se que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados ao procedimento concursal comum
em epígrafe, aberto pelo Aviso n.º 2268/2017 publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 45, de 3 de março de 2017, homologada por
despacho do Presidente da Câmara, de 30 de janeiro de 2018, foi afixada
no átrio público da Câmara Municipal de Torres Vedras e disponibilizada
na respetiva página eletrónica.
1 de fevereiro de 2018. — A Vereadora, Cláudia Horta Ferreira.
311108172

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, conjugada com o artigo 46.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, e na sequência do procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho por
tempo indeterminado para a categoria/carreira de Assistente Operacional
(Nadador-Salvador), aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 72, de 11 de abril, homologuei a conclusão com sucesso do
período experimental das seguintes trabalhadoras:
Cláudia Sofia Trindade Baetas — 14,00 valores.
Verónica Canelas Galvão — 14,00 valores.
22 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Serrano Raposo.
311104519

