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de Serviços Gerais), aberto pelo Aviso OE201806/0561, publicado na 
Bolsa de Emprego Público, homologada pelo meu Despacho de 14 de 
setembro de 2018, se encontra afixada em local visível e público no 
Edifício da Câmara Municipal de Soure e disponível na página eletrónica 
www.cm -soure.pt.

14 de setembro de 2018. — O Presidente, Mário Jorge Nunes.
311655474 

 Aviso n.º 14318/2018

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo 
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado restrito a candidatos 
abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária 
de Vínculos Precários (PREVPAP) — assistente operacional 
(cantoneiro).
Nos do 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 06 de abril, torna-
-se público que a Lista Unitária de Ordenação Final do Procedimento 
Concursal Comum para a Constituição de Vínculo de Emprego Público 
na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado restrito a candidatos abrangidos pelo Programa de Regula-
rização Extraordinária de Vínculos Precários para cinco postos de traba-
lho da carreira/categoria de Assistente Operacional (Cantoneiro), aberto 
pelo Aviso OE201806/0560, publicado na Bolsa de Emprego Público, 
homologada pelo meu Despacho de 14 de setembro de 2018, se encontra 
afixada em local visível e público no Edifício da Câmara Municipal de 
Soure e disponível na página eletrónica www.cm -soure.pt.

14 de setembro de 2018. — O Presidente, Mário Jorge Nunes.
311655417 

 MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Aviso n.º 14319/2018

Procedimento concursal comum para Contratação a Termo
Resolutivo Certo dos Técnicos para as Atividades
de Enriquecimento Curricular — Área de Música

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação de Câ-
mara, em sessão ordinária, de 18 de setembro de 2018, foi aprovada a 
abertura, para o ano letivo 2018/2019, de procedimento concursal comum 
para contratação a Termo Resolutivo dos Técnicos para as atividades de 
enriquecimento curricular, área de música, com vista ao preenchimento 
de 5 postos de trabalho. Este preenchimento será efetuado de acordo 
com o vertido na Portaria n.º 644 -A/2015, de 24 de agosto, em escolas 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho, nos termos do disposto no 
Decreto -Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, e o 
estipulado no artigo 33.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
(LTFP), conjugados com o n.º 8 do artigo 10.º da Lei n.º 12 -A/2010, 
de 30 de junho.

Os candidatos poderão consultar o aviso na íntegra na página da 
Internet — www.cm -viladoconde.pt — e terão até ao 3.º dia útil após 
a data da publicação deste aviso na 2.ª série do Diário da República 
para se candidatarem.

24 de setembro de 2018. — A Presidente da Câmara, Elisa Ferraz, Dr.ª
311673691 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso (extrato) n.º 14320/2018
Para efeitos 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 público que autorizei a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria, ao abrigo do disposto no artigo 99.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo pela Lei n.º 35/2014, para idênticos postos de trabalho nesta 
Autarquia, dos seguintes trabalhadores:

Élio Narciso Nascimento dos Reis Piriquito, com a categoria de 
Técnico Superior, (Engenheiro Civil) pertencente à Câmara Municipal 
de Arruda dos Vinhos, posição remuneratória 3 e nível remuneratório 19 

da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 01 de junho de 2018, por 
despacho de 26 de abril de 2018.

Isaura Maria Capitão Alberto e Maria Celeste Pereira Mendes, respe-
tivamente, por despachos de 24 e 25 de julho de 2018, com a categoria 
de Assistente Operacional, pertencentes à Junta de Freguesia de Póvoa 
de Santa Iria e Forte da Casa, posição e nível remuneratório entre 3 e 4 
da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 01 de agosto de 2018.

21 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Alberto Simões Maia Mesquita.

311672151 

 Aviso (extrato) n.º 14321/2018

Procedimento Concursal Comum para a Constituição da Re-
lação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indetermina-
do — Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos 
Precários — Assistente Operacional (Carregador).

Lista de Classificação Final
Para cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, torna -se público, que se encontra afi-
xada, na Divisão de Recursos Humanos e disponível para consulta na 
página eletrónica desta Câmara Municipal em: http://recursoshumanos.
cm -vfxira.pt/index.php/en/listas -de -ordenacao a Lista de Classificação 
Final, do procedimento concursal acima indicado, aberto por aviso publi-
citado na BEP, no dia 20 de agosto de 2018, com o n.º OE201808/0567, 
a qual foi homologada, por meu despacho de 19 de setembro de 2018.

Foi dispensada a audiência do interessado, nos termos da alínea f) do 
n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo.

21 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Alberto Simões Maia Mesquita.

311672338 

 Aviso (extrato) n.º 14322/2018

Manutenção de comissões de serviço e designação 
em regime de substituição de cargos dirigentes

Para os devidos efeitos se faz público que, na sequência da publicação 
no Diário da República 2.ª série, n.º 142, de 25 de julho de 2018, do 
novo Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais e considerando 
que com a extinção ou reorganização da unidade orgânica cessam auto-
maticamente todas as comissões de serviço, salvo se for expressamente 
mantida a comissão de serviço no cargo dirigente do mesmo nível que 
lhe suceda, conforme disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 
de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril e 
64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional e local 
do Estado, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, na sua redação atual, e tendo em conta que se mantêm as 
competências de algumas unidades orgânicas flexíveis e os pressupostos 
subjacentes à designação dos trabalhadores em cargos dirigentes e ainda, 
nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na sua versão atual, que permite a designação em regime de substituição, 
por meu despacho de 30 de julho de 2018, determinei:

1 — A manutenção das seguintes comissões de serviço:
Fernando Paulo Serra Barreiros, no cargo de Direção Intermédia de 

1.º grau — Diretor do Departamento Municipal de Gestão Administra-
tiva, Financeira e Jurídica;

Isabel Maria Leal de Araújo Mateus, no cargo de Direção Intermédia 
do 2.º Grau — Chefe da Divisão Municipal de Apoio ao Munícipe e 
Atividades Económicas;

Paulo Luís da Piedade Alenquer, no cargo de Direção Intermédia do 
2.º Grau — Chefe de Divisão Municipal de Recursos Humanos;

Ana Paula Marques Costilhas, no cargo de Direção Intermédia do 
2.º Grau — Chefe de Divisão Municipal de Assuntos Jurídicos;

Nélida Brito Soares, no cargo de Direção Intermédia do 2.º Grau — 
Chefe de Divisão Municipal de Planeamento Financeiro;

António Manuel Alves Pinto Domingos, no cargo de Direção Inter-
média do 2.º Grau — Chefe de Divisão Municipal de Gestão Financeira;

Teresa Alexandra Veiga Laranjeira, no cargo de Direção Intermédia 
do 2.º Grau — Chefe de Divisão Municipal de Gestão Urbanística;

Pedro Alexandre dos Santos Diogo Montes, no cargo de Direção 
Intermédia do 2.º Grau — Chefe de Divisão Municipal de Educação;

Vítor Manuel Taborda Félix, no cargo de Direção Intermédia do 
2.º Grau — Chefe de Divisão Municipal de Desporto e Lazer;

Vítor Manuel Agostinho de Figueiredo, no cargo de Direção Intermé-
dia do 2.º Grau — Chefe de Divisão Municipal de Bibliotecas e Arquivo;


