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republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04, torna-se público
que a lista unitária de ordenação final relativa ao procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para preenchimento de três postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (Cantoneiro de Limpeza)
do mapa de pessoal desta Autarquia, aberto pelo aviso n.º 9377/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 16/08/2017,
foi homologada por meu despacho de 15/10/2018, encontrando-se
publicitada na página eletrónica do Município e afixada em local
visível ao público.
15 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Marques Garcia.
311731508
Aviso n.º 15518/2018
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20/06, torna-se públicos que, após conclusão do respetivo procedimento concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em 15/10/2018, com Pedro Augusto
Jesus Nunes, para a carreira/categoria de assistente operacional, com
a remuneração mensal de quinhentos e oitenta euros, posição 1, nível
remuneratório 1 da TRU (€580,00).
15 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Marques Garcia.
311731581

MUNICÍPIO DO MONTIJO
Aviso n.º 15519/2018
Discussão pública
Alteração ao alvará de loteamento n.º 170/91
Nuno Ribeiro Canta, presidente do Município de Montijo:
Torna público que, para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, conjugado
com o disposto no artigo 22.º do citado decreto-lei, e no artigo 89.º do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de outubro, irá decorrer, a partir do 5.º dia
após a publicação deste aviso no Diário da República, por um período de
22 dias, a discussão pública relativa ao pedido de alteração ao alvará de
loteamento n.º 170/91, registado em nome de Erica Silva Coelho (Processo I-15/18), que tem como objeto o prédio sito no Avenida Barbosa
do Bocage, lote 7, da União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro e
concelho de Montijo, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Montijo, sob o n.º 1899/19910806 da freguesia de Montijo e inscrito
na matriz predial urbana sob o artigo 5827 da União das freguesias de
Montijo e Afonsoeiro.
Durante este período os interessados poderão proceder à formulação
de sugestões e observações, bem como à apresentação de reclamações
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas.
A alteração do polígono de implantação referente à edificação de
uma garagem anexa ao edifício principal e consequentemente a modificação das respetivas áreas, designadamente o aumento da área de 81
m² inicialmente previstos no alvará de loteamento n.º 170/91 (processo
I-5/83) para 105,53 m² de área de construção, ficando com área descoberta 113,53 m².
O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9 horas
às 16 horas na Divisão Planeamento do Território e Urbanismo, sito
no Edifício da Câmara Municipal de Montijo, na Av. dos Pescadores — Montijo, e as sugestões ou reclamações dos interessados deverão ser apresentadas por escrito, através de requerimento dirigido
ao Presidente da Câmara, identificando devidamente o seu subscritor
e entregue pessoalmente ou remetido através do correio ao serviço
acima mencionado.
Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros que irão
ser afixados nos lugares de estilo.
19 de setembro de 2018. — O Presidente do Município, Nuno Ribeiro
Canta.
311694419

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR
Aviso (extrato) n.º 15520/2018
Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6
abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos
aprovados, a seguir discriminada, no procedimento concursal comum
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado — um lugar da categoria de Técnico Superior, carreira geral
de Técnico Superior — Processo B, aberto pelo aviso n.º 4076/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, 26 de março de
2018, a qual foi homologada por despacho da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, exarado em 15 de outubro de 2018. A
presente lista encontra-se publicitada no portal da internet do Município
de Rio Maior (www.cm-riomaior.pt) e afixada no edifício dos Paços do
Concelho, sito na Praça da República em Rio Maior.
Candidatos Aprovados:
1.º Bárbara Sofia Vieira Parrilha Fernandes — 15,81 valores
2.º Maria Inês Rodrigues Nunes Varela — 13,95 valores
3.º Pedro António Fonseca Jorge — 13,34 valores
4.º André Filipe da Cruz Barros — 13,18 valores
5.º João Paulo Santos Esteves — 13,10 valores
6.º Emmanuella Silva da Quinta — 12,42 valores
7.º Joana de Abreu Silvestre — 12,41 valores
15 de outubro de 2018. — O Vereador da Área dos Recursos Humanos,
Luís Filipe Santana Dias, Eng.
311729613

MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO
Edital n.º 1011/2018
Leonel José Antunes Gouveia, Presidente da Câmara Municipal de
Santa Comba Dão, no uso da competência que lhe é cometida pela
alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, faz público, nos termos do n.º 1 do artigo 56.º da mesma
Lei, que, por deliberação tomada pelo Executivo em 09 de outubro de
2018, foi aprovada a Norma de Controlo interno para o município de
Santa Comba Dão.
A referida Norma será publicitada no sítio da Intranet e ainda no sitio
www.cm-santacomdao.pt
12 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Leonel
José Antunes Gouveia.
311726016

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO
Aviso n.º 15521/2018
Celebração de contratos no âmbito de procedimentos
concursais com vista à regularização extraordinária de vínculos
precários — Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro
Para os efeitos do disposto na alínea b do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foram celebrados
contratos de trabalho em regime de funções públicas por tempo indeterminado no âmbito da abertura de procedimentos concursais com vista
à regularização extraordinária de vínculos precários, com os seguintes
trabalhadores:
Anabela Gonçalves de Faria, na carreira e categoria de Assistente
Técnico, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e 5.º nível remuneratório (683,13 €), relativo à oferta publicitada
na Bolsa de Emprego Público com o código OE201805/0454, com
efeitos a 01 de agosto de 2018; Ricardo José da Silva Almeida, na
carreira e categoria de Assistente Técnico, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e 5.º nível remuneratório (683,13
€), relativo à oferta publicitada na Bolsa de Emprego Público com o
código OE201803/0423, com efeitos a 01 de agosto de 2018; Sérgio
Filipe Carneiro Neto, na carreira e categoria de Assistente Técnico,
com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e 5.º
nível remuneratório (683,13 €), relativo à oferta publicitada na Bolsa
de Emprego Público com o código OE201805/0455, com efeitos a 01

