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ou
OF = (30AC + 40EAC + 30EPS) /100

Em que: OF — Ordenação Final; PC — Prova de Conhecimentos; 
AP — Avaliação Psicológica; AC — Avaliação Curricular; EAC — En-
trevista de Avaliação de Competências; EPS — Entrevista Profissional 
de Seleção.

15 — De acordo com o disposto no artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
será utilizado o faseamento dos métodos de seleção no caso de serem 
admitidos candidatos em número igual ou superior a 100.

16 — Em situações de igualdade de valoração aplica -se o disposto no 
artigo 35.º da Portaria n.º 83 A/2009, de 22/01, na sua redação atual.

17 — Os candidatos têm acesso às atas do júri, onde constam os pa-
râmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos 
de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final de cada método, sempre que solicitadas.

18 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção será efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponi-
bilizada na página eletrónica da CIM do Ave.

19 — Notificação e publicidade: a notificação das deliberações do 
procedimento concursal será efetuada por uma das formas previstas 
no artigo 30.º da citada Portaria n.º 83 -A/2009, ou seja: pelo correio 
eletrónico concursos.pessoal@cim -ave.pt; por ofício registado; por 
notificação pessoal; e/ou por aviso publicado na 2.ª série do Diário da 
República.

20 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação, será afixada em local visível e público na sede da CIM do 
Ave, disponibilizada na sua página eletrónica, sendo ainda publicado 
um aviso na 2.ª série do Diário da República, com informação sobre 
a sua publicitação.

21 — Dar -se -á cumprimento ao previsto no artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 29/01, de 03 de fevereiro. Para o efeito, o candidato com deficiência 
deverá apresentar declaração do respetivo grau de incapacidade, o tipo 
de deficiência, bem como indicar as respetivas capacidades de comu-
nicação e expressão.

22 — 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-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação».

23 — Composição do Júri:
Presidente: Primeira Secretária Intermunicipal da CIM do Ave, Dra. 

Rosário Azevedo;
Vogal efetivo: Dr. João Paulo Fernandes Leal, Chefe de Equipa Mul-

tidisciplinar da Unidade Administrativa e Financeira, que substitui a 
presidente nas suas faltas e impedimentos;

Vogal efetivo: Eng.º Tiago Ferreira — Técnico Superior da CIM do 
Cávado.

Vogal suplente: Dra. Amélia Vale — Técnica Superior da CIM do Ave;
Vogal suplente: Ruy Manuel Ferreira da Silva Guerreiro — Gestor 

do PDCT Alto Minho.
4 de junho de 2018. — O Presidente do Conselho Intermunicipal da 

CIM do Ave, Dr. Raul Cunha.
311415851 

 MUNICÍPIO DE ABRANTES

Aviso n.º 8442/2018

Procedimento Concursal Comum, de recrutamento
para ocupação de um posto de trabalho,

para a Carreira e Categoria de Técnico Superior (Arquiteto)

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do Artigo 36.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06/04, torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação 
Final do Procedimento acima referenciado, aberto pelo aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, de 07/08/2017, a qual foi 
homologada por meu despacho datado de 24/05/2018.

Candidatos aprovados

Fernanda Maria Oliveira Freitas — 16,515 valores
João Neves de Oliveira — 15,130 valores
Maria Margarida da Rosa Margarido — 14,960 valores
Pedro Miguel Barreto Martins — 14,390 valores

Joana Maria Ferreira Chambel — 13,855 valores
Joana Filipa Borda d’Água Mendes Pimenta — 13,245 valores

Em diferentes fases do procedimento, foram excluídas as candidatas 
abaixo, pelas razões que se descriminam:

Ana Carolina Oliveira Assunção a)
Ana Cristina Gonçalves do Carmo a)
Ana Luísa de Maia Fontes b)
Bernardo Miguel Pacheco de Carvalho a)
Carla Sofia Florindo Simões a)
Carlos Filipe Delgado Amaral b)
Fátima do Rosário Alves Martins a)
João Miguel Simões Colaço a)
Luís Acácio Torres Rosado Afonso Lopes b)
Maria Raquel Fernandes Seixas Carlos b)
Márcio Rodrigo Oliveira Gonçalves a)
Nuno Miguel dos Santos Pereira a)
Sara Coutinho de Lucena Braz b)
Sérgio Paulo Carvalho Torres b)
Sílvia Maria Crespo Teles b)
Sónia Margarida Grosso de Matos Gomes b)

Motivos da exclusão:
a) Por não terem comparecido à prova escrita de conhecimentos;
b) Por terem obtido classificação inferior a 9,5 valores na prova 

escrita de conhecimentos;
30/05/2018. — O Vereador, Manuel Jorge Séneca da Luz Valamatos 

dos Reis.
311416694 

 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Edital n.º 605/2018

Projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço
Público e Publicidade

No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 
n.º 048/GAP/2017, torna público que:

A Câmara Municipal, na sua reunião de 24 de maio de 2018, aprovou 
por unanimidade submeter o Projeto de Regulamento de Ocupação 
do Espaço Público e Publicidade a apreciação pública nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para 
recolha de sugestões.

O Projeto de Regulamento está disponível para consulta no edi-
fício dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal, no Gabinete de 
Apoio à Vereação e no site do Município em www.cm -alcacerdosal.pt.

Assim, no prazo de 30 dias, com início da data da publicação no 
Diário da República, os interessados poderão dirigir as suas sugestões, 
por escrito, à Câmara Municipal.

Para constar e legais efeitos, torna -se público que o presente edital 
será afixado nos lugares de estilo, nas Juntas de Freguesia do Concelho, 
no site do Município e nos locais tidos por convenientes.

13 de junho de 2018. — O Vereador do Pelouro, Manuel Vítor Nunes 
de Jesus.

311424704 

 MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Aviso n.º 8443/2018

Abertura de discussão pública

Alteração pontual do PDM no âmbito do RERAE — Regime 
Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas
Fernando Pinto, presidente da Câmara Municipal de Alcochete, torna 

público que, de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro e da deliberação tomada 
pela Câmara Municipal na sua reunião pública de 30 de maio de 2018, 
se encontra aberto o período de discussão pública pelo prazo de 15 dias 
úteis, a contar da publicação do presente no Diário da República, do 
procedimento de alteração do PDM no Parque Industrial do Batel, Al-
cochete e na CM 1004 (Estrada Real) — Pinheiro do Marco, Alcochete, 
na sequência de processos requeridos respetivamente por Baluarte L.da 
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e Hortícolas Saturnino L.da, ao abrigo do Decreto -Lei n.º 165/2014, de 
5 de novembro.

Os procedimentos foram objeto de Declaração de Interesse Público 
Municipal por parte da Assembleia Municipal por deliberação respe-
tivamente de 22 de setembro de 2015 e de 29 de fevereiro de 2016. 
A alteração ao PDM corresponde ao que foi deliberado em sede de 
Conferência Decisória realizada nos termos dos artigo 9.º, 10.º e 11.º 
do Decreto -Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro, cujas atas estão juntas 
aos demais elementos do procedimento de alteração.

Mais torna público que os elementos do procedimento podem ser 
consultados na Divisão de Administração do Território Atividades 
Económicas e Comunicação (DATAEC) desta Câmara Municipal, nos 
dias úteis das 9:30h às 12:00h e das 14:30h às 17:00h, e na página do 
Município em www.cm -alcochete.pt.

Os interessados podem endereçar, dentro do prazo referido, o objeto 
da sua participação para a Câmara Municipal de Alcochete, largo de 
S. João, 2894 -001 Alcochete, ou para o seguinte endereço de e -mail: 
dataec@cm -alcochete.pt.

Para constar, o presente vai ser fixado nos lugares de estilo, 
procedendo -se à sua publicação no Diário da República.

30 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Manuel 
Gonçalves Pina Pinto.

311414344 

 Aviso (extrato) n.º 8444/2018

Lista unitária de ordenação final
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna -se público 
que a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 169, 
de 01 de setembro de 2017, para constituição de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, e que a seguir se identifica, se encontra 
afixada no placard da Divisão de Administração e Gestão de Recursos, 
no Edifício Paços do Concelho, Largo de São João, 2894 -001 Alcochete, 
e disponível na nossa página eletrónica.

Mais se torna público, que nos termos dos n.os 4 e 5 do citado ar-
tigo 36.º, ficam desde já notificados, todos os candidatos, do respetivo 
procedimento, sobre o ato de homologação da correspondente lista de 
ordenação final, designadamente: Ref.ª D/17 — Um posto de trabalho 
na carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de Motorista de 
Pesados, cuja lista de ordenação final, foi homologada a 29/05/201.

30 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Manuel 
Pinto.

311395797 

 Aviso (extrato) n.º 8445/2018

Lista unitária de ordenação final
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.ºda Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna -se público 
que a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 169, 
de 01 de setembro de 2017, para constituição de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, e que a seguir se identifica, se encontra 
afixada no placard da Divisão de Administração e Gestão de Recursos, 
no Edifício Paços do Concelho, Largo de São João, 2894 -001 Alcochete, 
e disponível na nossa página eletrónica.

Mais se torna público, que nos termos dos n.os 4 e 5 do citado ar-
tigo 36.º, ficam desde já notificados, todos os candidatos, do respetivo 
procedimento, sobre o ato de homologação da correspondente lista de 
ordenação final, designadamente: Ref.ª A/17 — Um posto de trabalho 
na carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de Canil, cuja 
lista de ordenação final, foi homologada a 05/06/2018.

6 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Manuel 
Pinto.

311406633 

 MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Aviso n.º 8446/2018

Homologação da 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 145 -A/2011, de 06 de abril, 

torna -se público que foi homologada, por meu despacho datado de 08 de 
junho de 2018, a lista unitária de ordenação final dos candidatos, relati-
vamente ao procedimento concursal comum para contratação em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 
um Técnico Superior/Jurista, aberto pelo aviso n.º 8856/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, de 07 de agosto de 2017.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada no átrio desta 
Câmara Municipal e disponível para consulta na página eletrónica da Câ-
mara Municipal de Alfândega da Fé, no sito (www.cm -alfandegadafe.pt).

8 de junho de 2018. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Berta Ferreira 
Milheiro Nunes.

311416386 

 MUNICÍPIO DE ALIJÓ

Declaração de Retificação n.º 460/2018

Retificação do Regulamento n.º 270/2017 publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 198/2017, de 22 de maio

Por ter saído com inexatidão o Regulamento n.º 270/2017, do dia 22 
de maio de 2017, referente à concessão de bolsas de estudo a estudantes 
do ensino superior, publica -se a seguinte declaração retificativa.

Assim, onde se lê «Proposta de Regulamento Municipal para a Con-
cessão de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior» deve 
ler -se «Regulamento Municipal para a Concessão de Bolsas de Estudo 
a Estudantes do Ensino Superior».

17 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, José Rodrigues 
Paredes.

311366125 

 MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Aviso n.º 8447/2018
Para os devidos e legais efeitos, informa-se que o Município de 

Almeirim concedeu Licença Sem Remuneração ao trabalhador Carlos 
Manuel Rodrigues Matos, pelo período de 1 de junho a 30 de novembro 
de 2018, cuja publicitação foi realizada pelo Aviso n.º 6762/2018, D.R. 
2.ª série n.º 97 de 21/05/2018.

Por via de desistência do gozo pelo trabalhador, a mesma não chegou 
a iniciar-se, dando publicidade para esse facto para os devidos e legais 
efeitos.

7 de junho de 2018. — O Presidente do Município, Pedro Miguel 
César Ribeiro.

311414628 

 Aviso n.º 8448/2018

Programa de Regularização
Extraordinária dos Vínculos Precários

Homologação das Listas Unitárias de Ordenação Final dos 
Candidatos, quanto aos procedimentos concursais com as 
Ref.as A (Serviço de Cultura), D (Serviço de Desporto) E (Serviço 
de Educação), G (Serviço de Contabilidade), H (Serviço de 
Educação), I (Serviço de Ação Social) e M (Serviço de Obras).
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, 

de 29 de dezembro e 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, faz -se público que por despachos do Senhor Presidente desta 
Câmara Municipal foram as referidas Listas Unitárias de Ordenação 
Final homologadas em 07 de junho de 2018 (Ref.ª H), 11 de junho de 
2018 (Ref.ª G), 12 de junho de 2018 (Ref.as D, E, I, M) e 13 de junho 
de 2018 (Ref.ª A) referentes aos seguintes procedimentos concursais de 
regularização extraordinária dos vínculos precários;

a) Aviso BEP com o código n.º OE201804/0815, e na página eletrónica 
da Câmara Municipal, por extrato, referente a um posto de trabalho na 
carreira e categoria de Técnico Superior, no Serviço de Cultura/Museu 
Municipal, designado como Ref.ª A;

b) Aviso BEP com o código n.º OE201804/0819, e na página eletró-
nica da Câmara Municipal, por extrato, referente a um posto de trabalho 
na carreira e categoria de Técnico Superior, no Serviço de Desporto, 
designado como Ref.ª D;


