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PARTE H
MUNICÍPIO DE ALCOUTIM
Aviso (extrato) n.º 237/2018
Procedimento Concursal Comum, de Recrutamento para o Preenchimento de um Posto de Trabalho em Regime de Contrato de
Trabalho em Funções Públicas, por Tempo Determinado (Termo
Resolutivo Certo) — Técnico Superior — Educação Social.
Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados
Em cumprimento do disposto no 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 do procedimento
concursal em epígrafe, aberto por aviso n.º 10289/2017, desta Câmara
Municipal datado de 9 de agosto de 2017, publicado no Diário da
República n.º 172, 2.ª série, de 6 de setembro de 2017, na BEP de 7 de
setembro de 2017, no jornal de expansão nacional “O Público” de 8 de
setembro de 2017 e na página eletrónica da Câmara Municipal, resultou
para os candidatos aprovados a seguinte lista de ordenação final.
1.º Inês Catarina Cardeira Bárbora — 14,49
Faz-se ainda público que, a Lista Unitária de Ordenação Final, foi
homologada por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal,
datado de 5 de dezembro de 2017.
Da homologação da lista de ordenação final cabe recurso hierárquico
ou tutelar de acordo com o determinado no n.º 3 do artigo 39.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.
Mais se faz público que se encontra afixada, a partir desta data, junto
ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos no edifício dos Paços dos
Concelho e no sítio deste Município na Internet (www.cm-alcoutim.pt),
a Lista Unitária de Ordenação Final.
Verificou-se a inexistência de candidatos para o exercício destas
funções, que se encontrem em situação de mobilidade especial.
6 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos
Santos Gonçalves.
310988504

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
Aviso n.º 238/2018
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU)
da Zona Histórica de Alfândega da Fé
Abertura do período de discussão pública
Berta Ferreira Milheiro Nunes, Presidente da Câmara Municipal de
Alfândega da Fé, torna público, na sequência da constituição da “Área
de Reabilitação Urbana (ARU) da Zona Histórica de Alfândega da Fé”,
por deliberação da Assembleia Municipal de 13 de dezembro de 2014,
nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro,
na redação da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana — RJRU), que, por deliberação da câmara municipal tomada em reunião ordinária realizada no dia 28 de novembro de
2017, foi validado o «Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
(PERU) da Zona Histórica de Alfândega da Fé» e foi determinada a
abertura de um período de discussão pública, por 20 dias, a contar do
5.º dia seguinte à data da publicação do presente Aviso no Diário da
República.
Mais torna público que o processo administrativo da «Operação de
Reabilitação Urbana — PERU da Zona Histórica de Alfândega da Fé»
pode ser consultado na página eletrónica do Município de Alfândega
da Fé http://www.cm-alfandegadafe.pt/, e no edifício dos Paços do
Concelho, na divisão de urbanismo e ambiente, nos dias úteis, entre as
9h00 e as 17h00.
A formulação de observações, as sugestões e os pedidos de esclarecimento, bem como a apresentação de informações sobre qualquer
questão que possam ser consideradas no âmbito deste procedimento deverão ser formuladas através de exposição escrita, endereçada à senhora

Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, largo D. Dinis,
5350-014 Alfândega da Fé ou por meio eletrónico para o endereço
«gabinetepresidencia.cmaf@gmail.com».
30 de novembro de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal,
Berta Ferreira Milheiro Nunes.
310969623

MUNICÍPIO DE ALJEZUR
Aviso n.º 239/2018
Procedimento concursal comum para celebração de contrato de
trabalho por tempo indeterminado com um Assistente Operacional — Administrativo — Ref.ª G — Aviso de abertura publicado
na 2.ª série do Diário da República n.º 14, de 19 de janeiro de
2017 — Lista Unitária de Ordenação Final.
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a alteração introduzida pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 22 de janeiro e de acordo com competência delegada
pelo Sr. Presidente da Câmara, por despacho de 25 de outubro de 2017,
torno público que a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal para celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
com um Assistente Operacional — Administrativo — Ref.ª G — Aviso
de abertura publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 14, de 19 de
janeiro de 2017, por mim homologada, a 28 de novembro de 2017, se
encontra afixada no placard do Edifício dos Paços do Município e na
página eletrónica da Autarquia, em www.cm-aljezur.pt
30 de novembro de 2017. — A Vereadora, Maria de Fátima Gomes
Abreu Neto da Silva.
310980152
Aviso n.º 240/2018
Procedimento concursal comum para celebração de contrato de
trabalho por tempo indeterminado com quatro Assistentes Operacionais — Limpeza/Vigilância — Refª F — Aviso de abertura
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 14, de 19 de
janeiro de 2017 — Lista Unitária de Ordenação Final.
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a alteração introduzida pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 22 de janeiro e de acordo com competência
delegada pelo Sr. Presidente da Câmara, por despacho de 25 de outubro de 2017, torno público que a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal para celebração de contrato de trabalho por
tempo indeterminado quatro Assistentes Operacionais — Limpeza/
Vigilância — Refª F — Aviso de abertura publicado na 2.ª série do
Diário da República n.º 14, de 19 de janeiro de 2017, por mim homologada, a 28 de novembro de 2017, se encontra afixada no placard do
Edifício dos Paços do Município e na página eletrónica da Autarquia,
em www.cm-aljezur.pt.
30 de novembro de 2017. — A Vereadora, Maria de Fátima Gomes
Abreu Neto da Silva.
310980233

MUNICÍPIO DA AMADORA
Aviso n.º 241/2018
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida
pelo Despacho n.º 34/P/2013 de 01.11.2013, para os devidos efeitos
e ao abrigo do artigo 24.ª da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, se
anuncia que por despachos da Sr.ª Presidente foram renovadas pelo
período de 3 anos, as seguintes comissões de serviço: do Técnico
Superior João Carlos Dias Pacheco, no cargo de Chefe da Divisão
de Remunerações e Cadastro, pelo período de 3 anos, com efeitos
a 13.10.2017; da Técnica Superior Vanda Lúcia Tavares Santos, no
cargo de Chefe da Divisão de Intervenção Cultural, pelo período
de 3 anos, com efeitos a 24.08.2017; da Técnica Superior Marisa
Correia Pereira Fernandes Durão, no cargo de Chefe da Divisão

