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MUNICÍPIO DE SILVES
Aviso n.º 22145/2011
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos conjugados
do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, com o n.º 6 do
artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, homologuei no
dia seis de Setembro de dois mil e onze, a conclusão com sucesso, do
período experimental dos trabalhadores, contratados na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, Carla
Isabel Martins Cruz, Célia Maria Viegas Sequeira Mendes, Juliana Carina
Simões Rodrigues, Maria da Conceição do Carmo Moreira da Silva,
Maria Deolinda Silva Mestre, Maria Eduarda Martins Correia, Maria
França Aguiar Gomes Vieira, Maria de Lurdes Rolo Martins, Paula das
Dores Custódio Vicente, Sónia de Jesus Calado Campaniço Carraça e
Vanda Sofia Martins Costa com a categoria de Assistente Operacional
(área de actividade — Auxiliar de Acção Educativa).
18 de Outubro de 2011. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares.
305268632

MUNICÍPIO DE SINTRA

conjugado com o n.º 1 da Portaria 83-A/2009 de 27 de Fevereiro, não
se verificou qualquer pronunciamento dos candidatos. No entanto, após
o prazo legal (dez dias úteis), para audiência aos interessados, o candidato Diogo Miguel Lima Marinho Lacerda apresentou nesta edilidade
um pedido de esclarecimento relativo à sua exclusão no 3.º método de
selecção — Exame médico de selecção.
O Júri, zelando pela transparência, sem com isso quebrar o cumprimento da garantia de privacidade e dever de sigilo do procedimento, de
acordo com o artigo 16.º da Portaria 83-A/2009 de 22 de Janeiro alterada
e republicada pela Portaria 145-A/2011 de 6 de Abril, depois de solicitar
parecer da Divisão de promoção de saúde da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, responsável pelo relatório de inaptidão do candidato
em causa, deliberou enviar por carta ao requerente o esclarecimento
relativo à sua exclusão.
Assim, para os efeitos consignados no n.º 6 do artigo 36.ºda Portaria
n.º 83-A/2009, torna-se público que a lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal supracitado foi homologada, por despacho
do Sr. Presidente da Câmara de 18 de Outubro de 2011.
A lista unitária de ordenação final foi publicitada em local público
do edifício dos Paços do Concelho, bem como na página electrónica
desta autarquia, em www.cm-viana-castelo-pt/recrutamento de pessoal,
onde poderá ser consultada.
18 de Outubro de 2011. — A Vereadora da Área de Recursos Humanos, Ana Margarida Ferreira da Silva.
305301996

Aviso (extracto) n.º 22146/2011
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 12.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se publico que, nos termos
do n.º 6 do mesmo artigo, foi determinada, por despacho do Ex.mº Senhor Presidente da Câmara, de 17/10/2011, a conclusão com sucesso
do período experimental referente ao contrato de trabalho por tempo
indeterminado celebrado com Ana Paula Pina Cruz Carvalho Vaz, com
efeitos a 5 de Setembro de 2011, para a carreira de Técnico Superior,
categoria de Técnico Superior (Direito).
18 de Outubro de 2011. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida pelo despacho n.º 21A-P/2010, de 3 de
Maio, a Directora do Departamento de Recursos Humanos, Dr.ª Maria
de Jesus Camões Cóias Gomes.
305269029
Aviso (extracto) n.º 22147/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do
artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público
que foram celebrados contratos de trabalho por tempo indeterminado,
com os seguintes trabalhadores:
Alberto Lucas Mafueca, para a carreira de Assistente Operacional,
categoria de Assistente Operacional (Asfaltador), para a 3.ª posição
remuneratória/nível remuneratório 3, correspondente a 583,58 euros,
por despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, de 29 de Agosto
de 2011, cujo início de funções ocorreu em 10 de Outubro de 2011;
Vanessa Cristina Cruz Marques, para a carreira de Técnico Superior,
categoria de Técnico Superior (Medicina Veterinária), para a 2.ª posição
remuneratória/nível remuneratório 15, correspondente a 1201,48 euros,
por despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, de 19 de Agosto de
2011, cujo início de funções ocorreu em 17 de Outubro de 2011.
20 de Outubro de 2011. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 21A-P/2010, de 3 de
Maio, a Directora do Departamento de Recursos Humanos, Dr.ª Maria
de Jesus Camões Cóias Gomes.
305267458

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 22148/2011
Concurso externo para admissão a estágio de 15 bombeiros Municipais recrutas (M/F), com vista ao ingresso na carreira de bombeiro municipal 3.ª Classe (Estagiário) do Corpo de Bombeiros
Municipais de Viana do Castelo.
Na sequência de procedimento concursal, para 15 postos de trabalho
de admissão a estágio de 15 bombeiros Municipais recrutas (M/F), aberto
por publicação no Diário da República, Diário da República 2.ª série
n.º 190, de 29 de Setembro, na BEP Bolsa de Emprego Público, sob o
n.º OE 201009/0983 e no Jornal de Notícias, de 02 de Outubro, todos
do ano de 2010, promovida a audiência aos interessados nos termos do
artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,

Aviso n.º 22149/2011
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da Área de
recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo
Para os efeitos previstos na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro,
torna público que esta Câmara Municipal efectuou a renovação do
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo
período de 2 (dois) anos, celebrado ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do
artigo 93.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, conjugado com os
artigos 103.º e 252.º da mesma lei, com Ricardo da Silva Magalhães,
com a categoria de Assistente Operacional — Maquinista Teatral, com
vencimento correspondente ao montante pecuniário de € 738,05 correspondente à posição remuneratória 6.ª do nível remuneratório 6 da tabela
única, com efeitos ao dia 20 de Outubro, do ano de 2011.
20 de Outubro de 2011. — A Vereadora da Área de Recursos Humanos, Ana Margarida Ferreira da Silva.
305291344

MUNICÍPIO DA VIDIGUEIRA
Aviso n.º 22150/2011
1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por proposta do
Presidente da Câmara Municipal, datada de 21 de Outubro de 2011,
e aprovada em reunião de Câmara de 26 de Outubro de 2011, que se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso externo de
ingresso para preenchimento de um posto de trabalho de Especialista
de Informática — Estagiário, da carreira de Especialista de Informática,
previsto e não ocupado no mapa de Pessoal desta Câmara Municipal,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
2 — Legislação aplicável ao concurso: o presente concurso rege-se
pelo disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Julho; Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, com
as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 97/2001,
de 26 de Março; Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril; Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro; Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro; Decreto-Lei
n.º 69-A/2009, de 24 de Março, e demais legislação aplicável.
3 — Validade do concurso — o concurso é válido para a vaga posta
a concurso, caducando com o seu preenchimento.
4 — Requisitos especiais: os candidatos devem possuir os requisitos
definidos na alínea a) do n.º 2, do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 97/2001,
de 26 de Março nomeadamente candidatos habilitados com licenciatura
em Informática, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional
por formação ou experiência profissional.
5 — Conteúdo funcional — O constante do artigo 2.º, da Portaria
n.º 358/2002, de 03 de Abril, complementado com as seguintes funções:
disponibilizar e gerir as infra-estruturas de rede, gerir os equipamentos
e as aplicações informáticas, bem como as tecnologias de informação e
comunicação, adequando os recursos à evolução tecnológica; apoiar os
utilizadores no uso corrente das tecnologias de informação e comuni-

