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Diário da República, 2.ª série — N.º 147 — 1 de agosto de 2014
de ordenação final, homologada por despacho do vereador com competências delegadas, de 16/06/2014, do procedimento concursal comum de
recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para preenchimento de três postos de trabalho
de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico, aberto por
deliberação da Câmara Municipal de 21 de junho de 2013 e publicado
na 2.ª série do Diário da República n.º 138, de 19/07/2013.
24 de junho de 2014. — O Vereador com Competências Delegadas,
Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço.
307979963
Aviso n.º 8926/2014
Cessação do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Para os devidos efeitos torna-se público, nos termos da alínea d)
do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a cessação do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da
trabalhadora Maria dos Anjos Pereira Oliveira, Assistente Operacional,
resultante da instauração de processo disciplinar do qual resultou a
aplicação de pena disciplinar de despedimento por facto imputável ao
trabalhador, com efeitos a partir do dia 06/06/2014.
26 de junho de 2014. — O Vereador com Competências Delegadas,
Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço.
307939057
Aviso n.º 8927/2014
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de 21 de maio de 2014, foi prorrogado ao
abrigo do n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12, o acordo
de cedência de interesse público de Maria Margarida de Almeida Barros,
trabalhadora do quadro da Termalistur, Termas de S. Pedro do Sul, com
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, até 31 de agosto de 2014.
30 de junho de 2014. — O Vereador com Competências Delegadas,
Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço.
307939121

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA
Aviso n.º 8928/2014
Período Experimental
Para os devidos efeitos, torna-se público que, nos termos dos artigos
n.os 73.º e 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugado com o
artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, foi concluído com
sucesso o período experimental do trabalhador abaixo indicado, na
modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado, para a categoria de Assistente Operacional:
João Carlos Tavares Pimenta
23 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. António José
Martins Coutinho.
307988257

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 8929/2014
Classificação dos 5 monumentos naturais
locais de Viana do Castelo
Período de discussão pública
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, torna público, em cumprimento do preceituado nos
n.º 4, n.º 5 e n.º 6 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de
julho, que a documentação relativa aos processos de classificação das
áreas designadas como Alcantilado de Montedor, Canto Marinho, Pedras
Ruivas, Ínsuas do Lima e Ribeira de Anha na tipologia de “Monumento

Natural Local” está patente, a partir do dia 1 de setembro de 2014, nos
seguintes locais para consulta:
No Serviço de Atendimento ao Munícipe (SAM), sito no Passeio das
Mordomas da Romaria, desta cidade de Viana do Castelo, todos os dias
úteis, das 9h00 às 16h30.
Na página eletrónica do Município: http://www.cm-viana-castelo.pt
As observações ou sugestões ao Processo de Classificação dos 5 Monumentos Naturais Locais de Viana do Castelo, devem ser apresentadas
até ao dia 3 de outubro de 2014, através dos seguintes meios:
Preenchimento de formulário em papel, disponível no local de consulta.
Preenchimento de formulário eletrónico, disponível na página eletrónica do Município.
25 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, José Maria da
Cunha Costa.
207992947

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso n.º 8930/2014
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público de que, por despacho
do Sr. Presidente da Câmara, de 2014/04/16, foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a trabalhadora Patrícia Alexandra da Silva Simões, na categoria de técnica
superior (área de Biblioteca e Documentação), posição remuneratória 2
e ao nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, com início
de funções no dia 01 de julho de 2014.
15 de julho de 2014. — Por delegação de competências do Presidente
da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo
Serra Barreiros.
307966151
Aviso n.º 8931/2014
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público de que, em conformidade com as deliberações da Câmara Municipal de 2014/06/11 e
de Assembleia Municipal de 2014/06/26, foram celebrados contratos
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os
seguintes trabalhadores:
Fernanda da Silva Valentino Ferreira, Telmo Alexandre Afonso Neves,
Joaquim Fernando Simão Ribeiro, Sílvia Maria dos Santos Nunes e
Carlos Alberto Macedo Pinto, para a categoria de Assistente Operacional (área de Cantoneiro de Limpeza), 1.ª posição remuneratória e nível
remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única, com início de funções
a 03 de julho de 2014.
15 de julho de 2014. — Por delegação de competências do Presidente
da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo
Serra Barreiros.
307966232
Aviso n.º 8932/2014
Abertura de procedimento concursal comum para a constituição
da relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado — Técnico Superior (área de Geografia)
1 — De acordo com o disposto no artigo 50.º da LVCR, aplicada à
Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, conjugado com o
artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, com a redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011, torna-se público que por deliberação de Câmara de
2014/06/11 irá proceder-se à abertura de um procedimento concursal
comum para recrutamento e preenchimento, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, pelo prazo
de 10 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, para um posto de trabalho da carreira de Técnico
Superior (área de Geografia).
2 — Prazo de validade — Este procedimento concursal é válido para
o preenchimento do posto de trabalho em causa e para os efeitos do
disposto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009.
3 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-

