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 Aviso n.º 14767/2016
Para os devidos efeitos torna -se público, que por meu despacho de 23 de 

setembro de 2016 e nos termos da al) a) n.º 1 do artigo 38.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22.01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06.04, e pelas competências que me são conferidas pela al) a) n.º 2 do ar-
tigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12.09, fiz cessar por inexistência de candida-
tos o procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento da bolsa 
de recrutamento, aberto pelo aviso n.º 10253/2014, ref.ª 1.1, publicitado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 175, de 11 de setembro de 2014.

28 de setembro de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310023225 

 Aviso n.º 14768/2016
Para os devidos efeitos torna -se público, que por meu despacho de 27 de 

setembro de 2016 e nos termos da al) a) n.º 1 do artigo 38.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22.01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06.04, e pelas competências que me são conferidas pela al. a) n.º 2 do 
artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12.09, fiz cessar por inexistência de candidatos 
o procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento da bolsa 
de recrutamento, aberto pelo aviso n.º 1569/2015, ref.ª 1.1, publicitado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015.

28 de setembro de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310023274 

 Aviso n.º 14769/2016
Para os devidos efeitos torna -se público, que por meu despacho de 27 de 

setembro de 2016 e nos termos da al) a) n.º 1 do artigo 38.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22.01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06.04, e pelas competências que me são conferidas pela al) a) n.º 2 do ar-
tigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12.09, fiz cessar por inexistência de candida-
tos o procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento da bolsa 
de recrutamento, aberto pelo aviso n.º 1569/2015, ref.ª 1.3, publicitado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015.

28 de setembro de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310023299 

 Aviso n.º 14770/2016
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da Área de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concursal 
comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28 de 10 de 
fevereiro, com oferta na BEP n.º OE201502/0190, no Jornal “Jornal de 
Notícias” de 11 de fevereiro, todos de 2015, o graduado em 1.º lugar e de 
acordo com o despacho de 19 de setembro de 2016, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com: José Manuel Sousa Lima para a 
categoria de Assistente Operacional, funções de Pedreiro, do mapa de pes-
soal por tempo indeterminado do Município de Viana do Castelo, ficando 
sujeitos a um período experimental de 90 dias, para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional, com o vencimento correspondente à 1.ª posição 
remuneratória da categoria de Assistente Operacional, do nível remune-
ratório 1, correspondente a 530,00€ (quinhentos e trinta euros), da tabela 
remuneratória única, com efeitos ao dia 03 de outubro de 2016.

4 de outubro de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310023006 

Tavares, Joana Campos Oliveira e Silva, Helena Sofia Mêda da Cruz 
Coutinho, Maria Alice Ferreira Barbosa Moreira e Maria de Fátima 
Loureiro Colaço concluíram com sucesso o período experimental na 
carreira/categoria de técnico superior obtendo cada um, a avaliação 
final de 18.6, 17.87,16.76,16.27,15.71,15.67,15.67,15.27 valores, na 
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com o Município de Vila Nova de Gaia.

A conclusão do período experimental foi homologada por despacho 
do Sr. Presidente da Câmara Municipal em 23 de setembro de 2016.

9 de novembro de 2016. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
310008062 

 MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Aviso n.º 14772/2016
Carlos Henrique Lopes Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de 

Vila do Porto, torna público que a Assembleia Municipal de Vila do Porto, 
reunida na 4.ª sessão ordinária de 29 de setembro de 2016, aprovou sob 
proposta da Câmara Municipal de 16 de agosto de 2016, a 1.ª alteração 
ao Regulamento do Complexo Desportivo de Santa Maria, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 246 de 22 de dezembro de 2009.

Nos termos previstos no artigo 139.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
a 1.ª alteração ao regulamento suprarreferido entrará em vigor após a 
sua publicitação nos termos legais.

Mais se torna público, que o referido documento encontra-se 
publicado, na íntegra, na página da internet deste município em 
www.cm-viladoporto.pt.

6 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Carlos Henrique 
Lopes Rodrigues.

310007293 

 Aviso n.º 14773/2016
Carlos Henrique Lopes Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila do Porto, torna público que a Assembleia Municipal de Vila 
do Porto, reunida na 4.ª sessão ordinária de 29 de setembro de 2016, 
aprovou, sob proposta da Câmara Municipal de 15 de abril de 2016, o 
Regulamento Municipal do Cartão Jovem Municipal, submetido a apre-
ciação pública através da publicação do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 119 de 23 de junho de 2016.

Decorrido o período de discussão pública, em que não foram apre-
sentadas propostas, nos prazos e termos previstos no artigo 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o presente regulamento entrará em vigor 
decorridos 20 dias após a sua publicitação nos termos legais.

Mais se torna público, que o referido documento encontra -se 
publicado, na íntegra, na página da internet deste município em 
www.cm -viladoporto.pt.

6 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Carlos Henrique 
Lopes Rodrigues.

310005276 

 Declaração de retificação n.º 1151/2016
Carlos Henrique Lopes Rodrigues, presidente da Câmara Municipal 

de Vila do Porto, faz saber que, por ter saído com inexatidão, se retifica 
o aviso (extrato) n.º 6051/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 91, de 11 de maio de 2016. Assim, onde se lê «nos prazos 
e termos previstos no artigo 118.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro» deve ler -se «nos 
prazos e termos do artigo 101.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro».

6 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Carlos Henrique 
Lopes Rodrigues.

310007406 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 14771/2016
Por delegação de competências, torna  -se público que, nos termos 

dos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, os 
trabalhadores Rui Armando Ferreira de Sá, Sandra Cristina Sampaio 
de Freitas, Susana Adelaide Dias Galvão Lacerda, Liliana dos Santos 

 FREGUESIA DE POIARES (SANTO ANDRÉ)

Aviso n.º 14774/2016

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado

Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência do pro-
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cedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho, um 
na carreira e categoria de Assistente Técnico e um na carreira e categoria de 
Assistente Operacional, para constituição de vínculo de emprego público 
por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 1221/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 02 de fevereiro e após negociação 
do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, com Isa Rafaela dos Santos Ferreira, com data de 
início a 14 de novembro de 2016 e com a remuneração correspondente à 
1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 5 da tabela remune-
ratória única da carreira/categoria de Assistente Técnico. Para os efeitos 
previstos nos artigos 45.º e 46.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, o júri do período experimental terá a seguinte composição:

Presidente: Ema Eduarda Grazina Maltez, Assistente Técnica da 
Freguesia de Arrifana;

1.º Vogal Efetivo: Paula do Céu Bento Couceiro, Técnica Superior dos 
Recursos Humanos da Câmara de Vila Nova de Poiares, que substituirá 
a Presidente nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal Efetivo: Teresa Margarida Carvalho da Silva, Assistente 
Técnica da Câmara de Vila Nova de Poiares;

1.º Vogal Suplente: Ana Lara Henriques de Oliveira Pimenta Damá-
sio, Presidente da Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares;

2.º Vogal Suplente: João Pedro Vaz Pereira, Vereador da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares.

O período experimental inicia -se a 14 de novembro de 2016, terá a du-
ração de 180 dias e será avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:

CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF)

sendo que:
CF — Classificação final;
ER — Elementos recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de formação frequentadas.

A avaliação final de período experimental traduz -se numa escala de 
0 a 20 valores.

15 de novembro de 2016. — A Presidente da Freguesia de Poiares 
(Santo André), Cristina Bela Esteves.

310022212 

 FREGUESIA DE PORTO COVO

Aviso n.º 14775/2016

Conclusão de período experimental
Para os devidos efeitos e de acordo com o preceituado na Lei 

n.º 35/2014, torna-se público que, foi homologado em 07 de novem-
bro de 2016, pelo presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo a 
conclusão com sucesso do período experimental dos trabalhadores: 
Cíntia Fontes Silva, Eliseu Amaro Gonçalves e Sara Andreia Amaro 
do Ó, para a categoria de assistente operacional, na sequência do 

 FREGUESIA DE SANTO ESTÊVÃO

Aviso n.º 14776/2016

Alteração do júri do procedimento concursal
Por deliberação do órgão executivo de catorze de novembro de dois 

mil e dezasseis, foi aprovada a alteração do júri do procedimento concur-
sal (referências A e B), publicado pelo Aviso n.º 10037/2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, N.º 155, de 12 de agosto:

Presidente: Nelson Alexandre da Silva Norte, Presidente da Junta de 
Freguesia de Santo Estêvão;

1.º Vogal Efetivo: Corina Maria Carvalho Custódio Batista, Secretária 
da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, que substituirá o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal Efetivo: Carlos Manuel Martins Fernandes, Membro da 
Assembleia de Freguesia de Santo Estêvão;

1.º Vogal Suplente: Vera Cristina Moreira Dimas Silva, Técnica na 
área dos Recursos Humanos;

2.º Vogal Suplente: António José Chaves de Moura Silva, Presidente 
da Assembleia de Freguesia de Santo Estêvão.

15 de novembro de 2016. — O Presidente da Freguesia de Santo 
Estêvão, Nelson Alexandre da Silva Norte.

310022942 

 SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA 
E SANEAMENTO DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E AMADORA

Aviso n.º 14777/2016

Consolidação definitiva de mobilidade interna
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por Deliberação 
do Senhor Presidente do Conselho de Administração destes Serviços 
Intermunicipalizados, datado de 26 de setembro de 2016 e após anuência 
concedida por Deliberação da Senhora Presidente Carla Sofia Pereira 
Andrade Neves da Junta de Freguesia da Venteira, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria, da Assis-
tente Técnica, Paula Alexandra Dias Pereira, no mapa de pessoal destes 
Serviços Intermunicipalizados, nos termos do disposto no artigo 99.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

9 de novembro de 2016. — O Diretor Delegado, Nuno Campilho.
310023355 

procedimento concursal comum, aberto por aviso n.º 1222/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 02 de feve-
reiro de 2016.

14.11.2016. — O Presidente da Junta de Freguesia, Cláudio Filipe 
dos Santos Coroas Rosa.

310018893 

PARTE J1

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

Aviso n.º 14778/2016

Procedimento concursal para recrutamento do cargo de direção 
intermédia de 3.º Grau, da Unidade de Gestão Académica

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro e posteriormente alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de 
agosto, e pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, faz-se público 
que, por meu despacho de 24 de maio de 2016, no uso das compe-
tências previstas na alínea h) do n.º 2 do artigo 42.º dos Estatutos 
da Universidade de Lisboa (publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 42, de 1 de março de 2016) se encontra aberto, proce-
dimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia 
de 3.º grau, da Unidade de Gestão Académica do Instituto de Geo-
grafia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, que 
vai ser publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP), durante 
10 dias úteis.


