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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 14059/2015

Listas unitárias de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22/01, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 06/04, torna -se 
público que as listas de ordenação final dos candidatos aos seguintes 
procedimentos concursais comuns para constituição de relações jurídicas 
de emprego público por tempo indeterminado, cujo aviso de abertura foi 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 2 de dezembro 
de 2014, homologadas por meu despacho datado de hoje, se encontram 
afixadas no balcão de atendimento da Divisão de Recursos Humanos e 
Jurídica e disponíveis na página eletrónica do município, em http://www.
cm -odemira.pt/autarquia/recursos -humanos/recrutamentodepessoal:

Um Técnico Superior (Lic. na área de Administração), carreira geral 
de Técnico Superior — Gabinete de Qualidade e Controle de Gestão 
(GQCG/DGI).

Um Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico — Di-
visão de Comunicação e Informação (DCI/DGI).

Dois Assistentes Operacionais (Postos de Turismo), da carreira geral 
de Assistente Operacional (DDE/DDSC);

16 de novembro de 2015. — A Vereadora em regime de Permanência 
(Despacho de delegação de competências n.º 401 -A/2013 P, de 07/11), 
Dr.ª Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís.

309130639 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 14060/2015
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22/01, na redação da Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06/04, torna -se público que a lista unitária de ordenação fi-
nal relativa ao procedimento concursal comum para ocupação 
de 3 postos de trabalho de Assistente Operacional (Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), da Carreira Geral de 
Assistente Operacional, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, aberto através do aviso 
n.º 1633/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 29 
de 11/02/2015, homologada por despacho do Sr. Vereador com 
competência delegada na área dos Recursos Humanos, de 28 de 
outubro de 2015, encontra -se afixada no edifício Sede da Câmara 
Municipal e está disponível no site oficial da Câmara Municipal, 
em http://www.cm -santiagocacem.pt/.

18 de novembro de 2015. — A Chefe da Divisão (No uso de subdele-
gação de competências, conforme Despacho n.º 2/DAF/2015, de 23 de 
setembro), Anabela Duarte Cardoso.

309135564 

 MUNICÍPIO DE SARDOAL

Aviso (extrato) n.º 14061/2015

Procedimento concursal comum, para recrutamento de trabalhadores 
na modalidade jurídica de emprego público a termo resolutivo 
certo — cinco postos de trabalho para a carreira e categoria de 
bombeiros — bombeiros 3.ª classe.
Em cumprimento do disposto no 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.º/2011 de 06 de abril, torna -se pública a Lista Unitária de Or-
denação Final do procedimento concursal acima referenciado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 151 de 5 de 
agosto de 2015, a qual foi homologada por meu despacho de 05 de 
outubro do corrente ano.

Candidatos admitidos:
Júlio Manuel Martins Serras — 17,36; Pedro Manuel Navalho Bap-

tista — 17,00; Miguel Ângelo Matos C. Simples — 16,46; João Miguel 
de Moura Agudo — 15,88; Bruno Miguel de Jesus Lavrador — 15,43; 
Bruno Miguel de Jesus Lavrador — 15,43; Luis Carlos Corda Alves  — 
15,39; José Carlos Corda Alves — 15,02; Carlos José Coelho Fonti-
nha — 13,05;Bruno Alexandre Jesus R. Ribeiro; — 12,95;

Candidatos não admitidos:

Carlos Augusto Martins Barreto (não possui as habilitações necessá-
rias); João Gonçalo Fernandes (curriculum vitae não estava devidamente 
datado e assinado); Luís Manuel da Conceição Ribeiro (não compareceu 
nas provas teórico/práticas).

5 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Cabedal Borges.

309103844 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 14062/2015
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do Sr. 

Presidente, datado de 12/11/2015, foi concedida ao trabalhador, 
Nélson Fernando Gaspar Marques Francisco, licença sem remu-
neração, por um período de 3 meses, com efeitos a partir de 15 de 
novembro de 2015.

13 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Augusto Pólvora.

309116237 

 MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Aviso (extrato) n.º 14063/2015
Fernando Francisco Teixeira de Barros, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Vila Flor, torna público, que por deliberação da Câmara 
Municipal de 16 de novembro de 2015, deliberou submeter a consulta 
pública, nos termos do artigo 101.º do CPA — Código do Procedimento 
Administrativo, a proposta de alteração do Regulamento do Conselho 
Municipal de Juventude de Vila Flor.

Os interessados devem dirigir por escrito ao Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Flor — Av. Marechal Carmona — 5360 -305 Vila 
Flor, as suas sugestões no prazo de 30 dias a contar do dia seguinte ao 
da publicação deste aviso em Diário da República.

A proposta de alteração ao regulamento pode ser consultada nos 
Serviços da Câmara Municipal de Vila Flor, Paços do Concelho, 
sito na Av. Marechal Carmona em Vila Flor dentro do horário de 
expediente (BUA) e através do sítio do município em www.cm-
-vilaflor.pt.

18 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando Francisco Teixeira de Barros.

309127261 

 FREGUESIA DE ALCANHÕES

Aviso (extrato) n.º 14064/2015

Procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho 
na categoria/carreira de assistente técnico, para a constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
aberto por Aviso n.º 10942/2015 (2.ª série), no Diário da 
República, n.º 188, de 25 de setembro. Homologação da lista 
unitária.

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, e em conformidade com as deliberações tomadas pelo júri, faz -se 
pública a lista unitária de ordenação final do procedimento referenciado 
em epígrafe, a qual foi homologada por deliberação tomada no dia 4 
de novembro de 2015:

Ana Vitória Fonseca Figueiredo — 17,50 valores (Candidata apro-
vada)

A lista unitária de ordenação final, e a correspondente homologação, 
foi afixada na sede dos serviços.

13 de novembro de 2015. — O Presidente da Freguesia de Alcanhões, 
Pedro Guilherme Madeira Mena Esteves.

309114471 


