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2 — A lista de ordenação final encontra-se disponível para consulta
na página eletrónica do Município, em www.cm-azambuja.pt e afixada
em local visível e público do Edifício dos Paços do Município.
3 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da citada portaria, do despacho de homologação da lista de ordenação final pode ser interposto
recurso hierárquico ou tutelar.
14 de junho de 2018. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, Sílvia Margarida Narciso Vítor.
311426138

MUNICÍPIO DE BARCELOS
Aviso n.º 8740/2018
Nos termos conjugados do n.º 4, 5 e 6 ambos do artigo 36.º com
a alínea d) n.º 3 do artigo 30.º, todos da Portaria n.º 83-A/2009, de
22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04,
torna-se público e notificam-se todos os candidatos abaixo indicados
da lista de classificações da Entrevista Profissional de Seleção, e da
lista de ordenação final dos candidatos do procedimento concursal
comum para constituição de relação jurídica de emprego público, por
tempo determinado, tendo em vista o preenchimento de um posto de
trabalho da categoria/carreira de Técnico Superior (Licenciatura na
área de Engenharia Eletrotécnica), previsto e não ocupado, conforme
caracterização no mapa de pessoal deste Município, para exercer
funções no Departamento de Administração e Conservação do Território, deste Município de Barcelos, aberto por aviso n.º 4999/2017,
referência G, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88,
de 08/05/2017.
1 — A lista de classificações da Entrevista Profissional de Seleção
encontra-se disponível no site do Município de Barcelos, através
do seguinte link: http://www.cm-barcelos.pt/atendimento-online/
avisos/procedimentos-concursais/procedimentos-concursais-2017/
aviso-4999-2017/ref.-g-2014-1-tecnico-superior-licenciatura-na-area-de-engenharia-eletrotecnica
2 — Lista unitária de Ordenação Final dos Candidatos (Valores):
Nelson Ferreira da Silva — 13,260
Sílvio Arnaldo Pinto Guimarães — 13,030
Luís Miguel Cunha Fernandes — 12,770
Daniela José Dias Mourão Ferreira da Costa — 12,230
Ricardo Vieites Salgado Alves Gomes — 11,930
Nélson Daniel Oliveira Cerqueira — 11,480
Albano Pedro Martins Loureiro — Excluído a)
Ana Cristina Cadete Alves — Excluído a)
Carlos Miguel Abreu Machado — Excluído a)
Emanuel Altino Pinto Varandas — Excluído a)
Fábio Onofre da Silva Oliveira — Excluído a)
Filipe Daniel Ribeiro Rocha — Excluído a)
Francisco Ricardo Maciel de Campos — Excluído a)
Hélder Filipe Marques Cardoso — Excluído a)
João André de Sousa Pereira — Excluído a)
Joel Fernando Malheiro Alves — Excluído a)
Jorge Filipe Pontífice Gaspar — Excluído a)
José António Durães Araújo — Excluído a)
Nuno Manuel dos Santos Barros — Excluído a)
Pedro Miguel Ribeiro Ferreira Dias da Fonseca — Excluído a)
Rui Pedro de Pina Cardoso — Excluído a)
Rui Pedro Pinheiro de Sousa Coelho — Excluído a)
Sandra Carvalho Dias — Excluído a)
Tiago Manuel Pereira Miranda — Excluído a)
Valdemar Filipe Leiras de Faria — Excluído a)
a) Por ter faltado à Entrevista Profissional de Seleção.
3 — Nos termos e para efeitos do n.º 1, e alínea d) do n.º 3, do
artigo 30.º do diploma atrás citado, ficam notificados os candidatos,
para nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento
Administrativo, se pronunciarem, querendo, no prazo de 10 dias
úteis, a contar da publicação deste aviso, sobre a classificação final
obtida.
4 — Poderá também ser consultada na página eletrónica, www.
cm-barcelos.pt, toda a informação relevante do procedimento concursal.
7 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Miguel Jorge da
Costa Gomes.
311426024

MUNICÍPIO DA CHAMUSCA
Aviso n.º 8741/2018
Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos
Precários
Para os devidos efeitos e em cumprimento 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, após homologação das listas unitárias de ordenação final dos candidatos, no âmbito dos procedimentos concursais abertos nos termos e
para efeitos da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, publicitados na
página eletrónica do Município e na Bolsa de Emprego Público, através das ofertas OE201803/0140, OE201803/0142, OE201803/0144,
OE201803/0148 e OE201803/0150, determinei a celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com
os seguintes trabalhadores:
Cecília Catarina Maia Santos Jorge, na carreira e categoria de Técnico
Superior (Psicologia), 2.ª posição remuneratória da respetiva categoria,
nível 15 da tabela remuneratória única, com efeitos a partir de 1 de
maio de 2018;
Celina Raquel Bacalhau de Moura, na carreira e categoria de Técnico
Superior (Direito), 2.ª posição remuneratória da respetiva categoria,
nível 15 da tabela remuneratória única, com efeitos a partir de 1 de
maio de 2018;
João Carlos Ferreira Nicolau, na carreira e categoria de Técnico
Superior (Desporto), 2.ª posição remuneratória da respetiva categoria,
nível 15 da tabela remuneratória única, com efeitos a partir de 1 de
maio de 2018;
Lúcia Dias Abelha, na carreira e categoria de Técnico Superior (Direito), 2.ª posição remuneratória da respetiva categoria, nível 15 da tabela
remuneratória única, com efeitos a partir de 1 de maio de 2018;
Nuno Filipe Malaquias Santos, na carreira e categoria de Técnico
Superior (Arquivo), 2.ª posição remuneratória da respetiva categoria,
nível 15 da tabela remuneratória única, com efeitos a partir de 1 de
maio de 2018;
Raquel Maria Sousa Lázaro, na carreira e categoria de Técnico Superior (Arqueologia), 2.ª posição remuneratória da respetiva categoria,
nível 15 da tabela remuneratória única, com efeitos a partir de 1 de
maio de 2018.
De acordo com o artigo 11.º da Lei n.º 112/2018, de 29 de dezembro,
todos estão dispensados do período experimental, tendo em conta que
o tempo de serviço é superior à duração definida para o período experimental da carreira de Técnico Superior.
4 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Jorge Mira
Lucas Cegonho Queimado.
311322669

MUNICÍPIO DE CHAVES
Aviso n.º 8742/2018
1 — Nos termos do disposto no n.º 1, da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, faz-se público que, por despacho proferido no passado dia 30
de maio de 2018, pelo Sr. Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia da publicitação do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal
comum de recrutamento de 14 Técnicos Superiores, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto.
2 — Nos termos do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento na Câmara
Municipal de Chaves para os postos de trabalho em causa, bem como foi
temporariamente dispensada a consulta prévia à Entidade Centralizadora
para a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), de acordo
com a solução interpretativa uniforme da Direção Geral das Autarquias
Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014.
3 — Postos de trabalho:
Procedimento A — 1 Técnico Superior na área de Ciências da Educação — Mestrado em Ciências da Educação;
Procedimento B — 3 Técnicos Superiores de Psicologia;
Procedimento C — 2 Técnicos Superiores de Serviço Social ou Ciências
Sociais;
Procedimento D — 2 Técnicos Superiores de Animação Sociocultural;
Procedimento E — 2 Técnicos Superiores de Desporto;

