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MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO
Aviso n.º 8999/2019
Aprovação da Operação de Reabilitação Urbana a executar
na Área de Reabilitação Urbana de Ferreira do Alentejo
Maria José do Ó Efigénio, Vereadora da Câmara Municipal de Ferreira
do Alentejo, com delegação de competências por despacho do Presidente
da Câmara de 12/dezembro/2018, torna público que:
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de
outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de
agosto, após cumprimento das formalidades previstas no seu artigo 89.º,
designadamente, a discussão pública, ponderação e divulgação dos
resultados, a Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo, em sessão
realizada em 29 de abril de 2019, aprovou a Operação de Reabilitação
Urbana (ORU) a executar na Área de Reabilitação Urbana de Ferreira do
Alentejo sob proposta aprovada pela Câmara Municipal em sua reunião
realizada no dia 17 de abril de 2019.
O presente aviso visa dar cumprimento à disposição prevista no
n.º 5 do artigo 17.º RJRU, na sua atual redação, termos em que o ato de
aprovação da referida ORU integra o respetivo Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (PERU), para além de ser publicado na 2.ª série
do Diário da República é, também, divulgado na página eletrónica do
Município de Ferreira do Alentejo (www.cm-ferreira-alentejo.pt).
7 de maio de 2019. — A Vereadora da Câmara Municipal, Maria
José do Ó Efigénio.
312290984

MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Aviso (extrato) n.º 9000/2019
Conclusão de Período Experimental
Em cumprimento do disposto no n.º 1, al. b), do art. 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por despacho do
Presidente da Câmara de 19 de março de 2019, foi homologada a ata
que contem a proposta de avaliação final do período experimental,
elaborada pelo respetivo júri, relativamente à trabalhadora a seguir
identificada, recrutada com recurso à reserva de recrutamento interna,
constituída na sequência do procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a
que se refere o aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 79,
de 21 de abril de 2017 (Aviso n.º 4298/2017 — Ref.ª C), tendo em vista
o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, previsto e não ocupado
no mapa de pessoal desta autarquia, na carreira\categoria de assistente
técnico (área administrativa), a afetar à Divisão Administrativa, Financeira Sociocultural\Unidade Sociocultural e Informática:
Paula Cristina Varelas Almeida — 15,000 Valores.
De acordo com o respetivo processo de avaliação, o referido período
experimental foi concluído com sucesso, sendo-lhe contado para todos
os efeitos legais na atual carreira e categoria, nos termos do n.º 2, al. b),
do artigo 48.º da LTFP.
9 de maio de 2019. — O Vereador dos Recursos Humanos, Henrique
Manuel Ferreira da Silva.
312285784

procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos de
trabalho de motorista de transportes coletivos, da carreira e categoria
de assistente operacional, do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do
Funchal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, aberto pelo aviso n.º 10779/2018, publicado na
2.ª série do Diário da República, n.º 152, de 8 de agosto de 2018, e publicitado na Bolsa de Emprego Público, com o código OE201808/0249.
No âmbito do exercício do direito de participação dos interessados nos
termos do Código do Procedimento Administrativo, previsto no n.º 1 do
artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, os candidatos excluídos na primeira
fase das provas de conhecimentos são notificados para, querendo, no
prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da publicação
do presente aviso no Diário da República, consultarem o procedimento
concursal na Divisão de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira,
das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas, e dizerem, por escrito, o que se
lhes oferecer, utilizando obrigatoriamente, para o efeito, o modelo previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 51.º do diploma acima referenciado
e que se encontra disponível na citada Divisão e no site do Município.
Por delegação de competências conferidas pelo Presidente da Câmara
Municipal do Funchal no Despacho de Delegação de Competências,
exarado em 23 de outubro de 2017 e publicitado pelo Edital n.º 457/2017,
da mesma data.
13 de maio de 2019. — A Vereadora, Maria Madalena Caetano
Sacramento Nunes.
312292814

MUNICÍPIO DE GÓIS
Aviso (extrato) n.º 9002/2019
Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dra., Presidente da Câmara
Municipal de Góis, torna público, para efeitos do disposto no artigo 11.º
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, conjugado com o preceituado
nos artigos 33.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua
atual redação, e com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de
setembro, na sua atual redação, que, por deliberação da Câmara Municipal de 23 de abril de 2019, se encontra aberto por um período de 10 (dez)
dias úteis, a contar da data de publicação na Bolsa de Emprego público
(BEP), procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo determinado para os postos de
trabalho a seguir indicados:
5 Postos de trabalho — Assistente Operacional (vigilante florestal):
detentor de escolaridade mínima obrigatória, a afetar ao Serviço de
Salubridade e Qualidade de Vida da Divisão de Gestão Urbanística,
Planeamento e Ambiente, com recurso a relação jurídica de emprego
público por tempo determinado, com duração de 6 meses.
A indicação dos requisitos, da caracterização dos postos de trabalho,
da composição do júri, dos métodos de seleção e demais informação
necessária, constam da oferta publicada integralmente na bolsa de emprego público, em www.bep.gov.pt, e pode ainda ser consultada no sítio
da Internet do Município de Góis (www.cm-gois.pt).
7 de maio de 2019. — A Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Maria
de Lurdes de Oliveira Castanheira.
312286878

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES
Edital n.º 664/2019

MUNICÍPIO DO FUNCHAL
Aviso (extrato) n.º 9001/2019
Procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos
de trabalho de motorista de transportes coletivos. Audiência dos
interessados no âmbito dos resultados da prova de conhecimentos
de natureza teórica e convocatória para a realização da prova de
conhecimentos de natureza prática.
Torna-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recursos
Humanos e disponibilizada no site do Município do Funchal (www.cm-funchal.pt/recursos humanos/procedimentos concursais a decorrer), a
lista dos resultados da prova escrita de conhecimentos de natureza teórica
e a convocatória para a prova de conhecimentos de natureza prática do

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal de
Guimarães, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º do
regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, e do artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, torna público que a Câmara Municipal, por deliberação de 11 de
abril de 2019 e a Assembleia Municipal, em sessão de 3 de maio de
2019, aprovaram o “Regulamento Municipal de Proteção de Direitos
Comerciais Relativos à UEFA Nations League Final 2019™”, conforme
documento em anexo. O presente Regulamento entra em vigor 15 dias
após a sua publicitação no Diário da República.
Para constar e devidos efeitos, será este edital afixado nos paços do
Município, publicado na 2.ª série do Diário da República e no sítio da
internet em www.cm-guimaraes.pt.
6 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Domingos
Bragança.

