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de Abril de 2010, homologada por despacho do Senhor Presidente da
Câmara, de 23 de Novembro de 2010:
Candidatos aprovados

1 — Joana Sofia Vitorino Mendes de Oliveira . . . . . . .
2 — Ana Filomena Piedade Oliveira Neves Ferreira. . .
3 — Carla Moreira dos Reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Classificação
final (valores)

14,68
14,20
11,56

Do presente deverá ser dado publicidade nos termos legais.
(Isento de visto do Tribunal de Contas).
Sobral de Monte Agraço, 23 de Novembro de 2010. — O Presidente
da Câmara, António Lopes Bogalho.
304036549

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 26977/2010
Para os 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 publico que, por meu despacho de 13 de Dezembro de 2010, na sequência dos resultados obtidos no
procedimento concursal para preenchimento de quatro postos de trabalho
na carreira de Assistente Operacional, conforme aviso publicitado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 12312/2010, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas, na modalidade de contrato por
tempo indeterminado, em 14 de Dezembro de 2010, com os candidatos,
Carina Alexandra Jorge Ferreira; Marco Paulo Conceição de Araújo
Leite, João Antonio Ferreira Canais Baião da Cruz e Jorge Alexandre
Lopes Gonçalves Santos, com a remuneração correspondente à posição
1.ª, nível 1.º correspondente a 475,00 €.
Nos termos dos n.os 2 e 3, do artigo 73 da Lei n.º 59/2008, de 11
de Setembro, conjugado com o n.º 3 e seguintes do artigo 12.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, nomeio para júri do período experimental os seguintes elementos:
Presidente: Maria de Lurdes Jesus Santos Pereira, Técnica Superior.
Vogais efectivos: Manuel Augusto Vicente Santos, Chefe da Divisão
dos Serviços Jurídico-Administrativos e Filomena Maria Abreu Gonçalves Inacio, Coordenadora Técnica.
Vogais suplentes: Isabel Maria Pereira Pena e Silva, técnica superior
e Maria Dulce Pecegueiro Paulino, Assistente Técnica.
15 de Dezembro de 2010. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues.
304070033
Declaração de rectificação n.º 2626/2010
Para os devidos efeitos se informa que o aviso n.º 26326/2010, inserto
a p. 60955 do Diário da República, 2.ª série, n.º 241, de 15 de Dezembro
de 2010, saiu com inexactidão.
Onde se lê «c) nota inferior a 9.50 valores na prova de conhecimentos»
deve ler-se «c) Nota inferior a 9,50 valores na prova de conhecimentos/avaliação curricular».
15 de Dezembro de 2010. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues.
304070471

MUNICÍPIO DE VALENÇA
Aviso n.º 26978/2010
Lista de candidatos admitidos e projecto de exclusão de candidatos, referente ao procedimento concursal de recrutamento para
preenchimento de um posto de trabalho em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para
Técnico Superior — área funcional de Desporto.
Nos termos das disposições previstas no n.º 1 do artigo 25.º e na
alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
Janeiro, notificam-se os candidatos ao procedimento concursal aberto
pelo Aviso n.º 23828/2010 — Ref. A, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 223, de 17 de Novembro de 2010, de que a respectiva lista
dos candidatos admitidos e dos que se projecta excluir se encontra afi-

xada no edifício dos Paços do Município, sito na Praça da República, em
Valença, bem como se encontra disponível na área dos recursos humanos
da página electrónica do Município de Valença (www.cm-valenca.pt).
Notificam-se ainda os candidatos indicados em segundo na mencionada lista, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data
da publicação do presente aviso no “Diário da República”, virem dizer o
que se lhes oferecer acerca da projectada exclusão do procedimento.
Valença, 10 de Dezembro de 2010. — O Presidente do Júri, Paula
Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus.
304064186

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 26979/2010
Procedimento Concursal para recrutamento de 01 Posto
de trabalho de Técnico Superior (Enfermagem)
por tempo determinado — termo resolutivo certo a tempo inteiro
No seguimento do procedimento concursal, publicado no Diário da
República 2.ª série n.º 50, de 12 de Março, na BEP Bolsa de Emprego
Público, sob o n.º OE 201003/0277 e no Jornal de Notícias n.º 267 de
15 de Março, todos do ano de 2010.
Assim, para efeitos consignados na alínea d) no n.º 3 do artigo 30.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, conjugado com o artigo 33.º
do diploma atrás referido, torna-se público a Lista dos candidatos aprovados no Método de Selecção, Avaliação Curricular (AC), bem como
Lista da Ordenação Final dos primeiros 8 candidatos que concluíram o
procedimento concursal (convocados por tranches conforme permite a
al.) b) do n.º 1 do artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro),
afixada na Secção de Administração de Pessoal da Câmara Municipal
de Viana do Castelo e publicitada na página electrónica desta Autarquia
em (www.cm-viana-castelo.pt).
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 6 de Dezembro de 2010. —
A Vereadora da Área de Recursos Humanos, Ana Margarida Ferreira
da Silva.
304059707

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR
Aviso n.º 26980/2010
Dando cumprimento ao disposto nos artigos 20.º e 21.º e na alínea b)
do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada
pela Lei n.º 64-A/2008 de 31 Dezembro, Lei n.º 3-B/2010 de 28 Abril
e Lei n.º 34/2010 de 02 Setembro, adaptada à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de Setembro, torna-se público que, por
despachos do Presidente da Câmara Municipal de 13 de Dezembro de
2010 e, na sequência dos procedimentos concursais comuns, para dois
postos de trabalho da carreira de Assistente Operacional — categoria
de Assistente Operacional (Motorista de Pesados); dois postos de trabalho da carreira de Assistente Operacional — categoria de Assistente
Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) e um
posto de trabalho da carreira de Assistente Operacional — categoria de
Assistente Operacional (Telefonista), na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, abertos por avisos
publicados no Diário República 2.ª série n.º 66 de 2010.04.06 — aviso
n.º 6908/2010 — Procedimento B — Referências 1, 3 e 6, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por Tempo Indeterminado, nos
termos das Leis retrocitadas e da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro,
com inicio de funções em 13 de Dezembro de 2010, com os seguintes
trabalhadores:
Mário Manuel da Costa Alves — Assistente Operacional (Motorista
de Pesados), com a remuneração mensal ilíquida de €635,07, correspondente à 4.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 4, da
tabela remuneratória única;
António Manuel de Matos Monteiro — Assistente Operacional (Motorista de Pesados), com a remuneração mensal ilíquida de €532,08,
correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 2,
da tabela remuneratória única;
José Agostinho Azevedo Saraiva; Assistente Operacional (Condutor
de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), com a remuneração mensal
ilíquida de €635,07, correspondente à 4.ª posição remuneratória e ao
nível remuneratório 4, da tabela remuneratória única;
José Paula Machado — Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), com a remuneração mensal ilíquida

