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dica de emprego público por tempo indeterminado, com o seguinte
trabalhador:
Adelino Oliveira Lopes, integrado na carreira e categoria de Assistente
Operacional, posicionado na posição 4.ª e no nível remuneratório 5 da
tabela remuneratória única, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019,
por aposentação.
15 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Carlos Silva
Santiago.
312073563

MUNICÍPIO DE TONDELA
Aviso n.º 3945/2019
Torna-se público que por deliberação da Câmara Municipal de Tondela
de treze de dezembro de dois mil e dezoito, foi deliberado por unanimidade, o relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território, ao
abrigo do exposto no n.º 5 do artigo 189 do Decreto-Lei n.º 80/2015,
14 de maio. Foi ainda deliberado submeter o mesmo à discussão público,
por 30 dias, a contar do dia seguinte à publicação do aviso no Diário da
República, para a formulação de sugestões e reclamações. O processo
encontra-se disponível no sítio do Município (www.cm-tondela.pt), nos
serviços do Balcão Único dos Paços do Concelho.
Para conhecimento geral se torna público o presente aviso.
3 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José António Gomes de Jesus.
312061161

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 3946/2019
Relatório do Estado de Ordenamento do Território
Período de discussão pública
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, torna público que a Câmara Municipal de Viana do
Castelo deliberou, na reunião realizada no dia catorze de fevereiro de
2019 submeter o Relatório do Estado de Ordenamento do Território a
discussão pública, a qual será promovida nos termos do previsto no
n.º 5 do artigo 189.º do RJIGT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015,
de 14 de maio.
O período de discussão pública terá início após o 5.º dia útil a seguir
à publicação do presente aviso no Diário da República e terá a duração
de 30 dias úteis.
Durante este período os interessados poderão apresentar as suas observações ou sugestões através de formulário existente no Serviço de
Atendimento ao Munícipe desta Câmara Municipal ou através da página
eletrónica do Município.
Mais se informa que o Relatório do Estado de Ordenamento do
Território poderá ser consultada na página eletrónica do Município:
http://www.cm-viana-castelo.pt.
14 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Maria da
Cunha Costa.
312073133

realização do 1.º método de seleção — prova de conhecimentos/
prova pratica, efetuada nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 32.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro na sua atual redação, notificam-se os
candidatos da audiência dos interessados no âmbito da exclusão do
1.º método de seleção, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º
conjugado com a alínea d) dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e n.os 1 a 5 do
artigo 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual
redação e do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei
n.º 4/2015 de 07 de janeiro), dos procedimentos concursais comuns,
abaixo identificados, para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, para a carreira geral de assistente
operacional, conforme aviso publicado na Diário da República,
2.ª série n.º 113 — de 14 de junho de 2018.
A lista contendo os candidatos notificados da audiência dos interessados, encontra-se afixada nas instalações do Departamento de Pessoal
(Edifício Técnico dos Paços do Concelho) e divulgada na página eletrónica, em www.cm-gaia.pt — Informação — Recursos Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos e Comissões de Serviço.
Proc. 26/2018 — Dois postos de trabalho — Divisão Administrativa,
de Atendimento e Arquivo (Serviços gerais)
Proc. 27/2018 — Três postos de trabalho — Divisão de Espaços
Verdes e Salubridade (Serviços de manutenção e jardins)
Proc. 28/2018 — Dois postos de trabalho — Departamento de Desporto, Cultura e Juventude (Equipamentos culturais e desportivos — Serviços gerais)
Proc. 29/2018 — Dois postos de trabalho — Centro de Reabilitação
Animal (Serviços gerais)
Proc. 33/2018 — Um posto de trabalho — Divisão de Manutenção
de Equipamentos (Estação de serviço de máquinas de lavagem de
viaturas)
Informamos os candidatos que devem obrigatoriamente utilizar o
modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado
edas Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio), com a designação de exercício do direito de participação de interessados, disponível
na página eletrónica www.cm-gaia.pt. — informação — documentos
municipais — requerimentos (n.º 544).
15 de fevereiro de 2019. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
312075183

MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
Declaração de Retificação n.º 232/2019
Tendo o aviso n.º 1639/2019, do Diário da República, 2.ª série, n.º 20,
de 29 de janeiro de 2019, sido publicado com incorreção, e para os devidos efeitos, faz-se público que onde se lê «por meu despacho de 18 de
setembro de 2018» deve ler-se «por meu despacho de 31 de outubro de
2017» e onde se lê «produz efeitos a 01 de março de 2018» deve ler-se
«produz efeitos a 1 de novembro de 2017».
12 de fevereiro de 2019. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Carla de Fátima Leiria Sabino Viegas.
312063405

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ABRIGADA
E CABANAS DE TORRES
Aviso n.º 3948/2019

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso n.º 3947/2019
Procedimentos concursais comuns para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para a carreira geral de assistente operacional
Audiência dos interessados no âmbito da aplicação
do 1.º método de seleção
No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho
n.º 47/ PCM/2017, de 27 de outubro, na sequência da notificação e

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
23 de outubro de 2018 ao abrigo do disposto no artigo 280.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho na sua atual redação, foi concedida licença
sem vencimento pelo período de 3 meses na carreira e categoria de
Assistente Operacional, 1.ª posição remuneratória, à trabalhadora Mara
Lúcia Matos dos Santos a exercer funções nesta autarquia em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
tendo iniciado a licença a 1 de fevereiro de 2019, tendo o seu termo a
1 de maio de 2019.
15 de fevereiro de 2019. — O Presidente da União das Freguesias de
Abrigada e Cabanas de Torres, António Pires Saramago Ferreira.
312073733

