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MUNICÍPIO DE FAFE

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Aviso n.º 11349/2018

Aviso (extrato) n.º 11351/2018

Procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado com vista à ocupação de 6 postos de trabalho da carreira/categoria de assistente
operacional — área funcional de Cantoneiro de Limpeza — Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários.

Procedimento concursal comum para preenchimento de quatro postos de trabalho de técnico superior de economia e gestão. Notificação dos candidatos excluídos no 1.º método de
seleção.

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
1 — Na sequência da audiência prévia realizada após aplicação do 2.º
e último método de seleção e do projeto de lista unitária de ordenação
final, e nos termos e para os efeitos previstos n.s 4, 5 e 6 do artigo 36.º
conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, todos da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 06 de abril, torna-se público e notificam-se todos os
candidatos que, pelo meu despacho, proferido em 06-08-2018, homologuei a lista unitária de ordenação final no relativo ao procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos precários para o preenchimento de 6 postos de trabalho para a carreira e categoria de assistente
operacional — área funcional de cantoneiro de limpeza — aberto pela
Oferta de Emprego OE201805/985, publicitada na Bolsa de Emprego
Público, em 21/05/2018, e na página eletrónica deste município.
2 — A lista de ordenação final encontra-se disponível para consulta
na página eletrónica do Município, em www.cm-fafe.pt e afixada em
local visível e público no átrio dos Paços do Município.
7 de agosto de 2018. — O Presidente, Raul Cunha, Dr.

311569096

Declaração de Retificação n.º 579/2018
Por ter saído com inexatidão, retifica-se o aviso publicado no D.R.
2.ª série, n.º 109, de 2017-09-01, página n.º 19226, relativo ao aviso
n.º 10149/2017, onde se lê: «do trabalhador Duarte Nuno Oliveira Gonçalves na carreira/categoria (Bilheteiras)» deve ler-se: «do trabalhador
Duarte Nuno Oliveira Gonçalves na carreira/categoria de Técnico Superior (Bilheteiras)».
(Isento de visto do Tribunal de Contas).
2018-07-25. — O Vice-Presidente, Parcídio Summavielle, Dr.
311541506

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
Aviso n.º 11350/2018
Abertura do período de consulta pública do projeto
de Regulamento do Conselho
Municipal de Juventude de Felgueiras
Joel Rui Carvalho da Costa, Vereador da Câmara Municipal de Felgueiras torna público, nos termos do disposto na alínea t) do n.º 1 do
artigo 35.º, conjugado com o artigo 56.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, que a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada em
19 de julho de 2018, deliberou submeter a consulta pública, nos termos
dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o projeto do
“Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Felgueiras”.
Mais torna público, que aquele projeto de Regulamento se encontra
em consulta pública pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, podendo o mesmo
ser consultado na íntegra nos Gabinetes de Atendimento Municipal,
durante o período normal de funcionamento ou na página eletrónica do
Município de Felgueiras, em www.cm-felgueiras.pt.
As eventuais reclamações, observações ou sugestões deverão ser
formuladas por escrito até ao final do mencionado período, em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Praça
da República, 4610-116 Felgueiras, utilizando para o efeito o impresso
próprio que pode ser obtido na Câmara Municipal de Felgueiras ou na
mencionada página da Internet (http://www.cm-felgueiras.pt).
24 de julho de 2018. — O Vereador do Pelouro, Dr. Joel Costa.
311535431

Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30. da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 31.º da citada
Portaria, 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
relação dos candidatos excluídos do procedimento concursal comum
para preenchimento de quatro postos de trabalho de técnico superior de
economia e gestão, da carreira e categoria de técnico superior, 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 11840/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 192, de 4 de outubro de 2017, e publicitado na Bolsa de Emprego
Público, com o código OE201710/0069, por não terem comparecido
à prova de conhecimentos ou por terem obtido classificação inferior a
9,5 valores neste método de seleção.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, da exclusão pode ser interposto recurso hierárquico para o Presidente da Câmara Municipal do Funchal.
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.
26 de julho de 2018. — A Vereadora, Maria Madalena Caetano
Sacramento Nunes.
311540567
Aviso (extrato) n.º 11352/2018
Procedimento concursal comum para preenchimento de 24 postos
de trabalho de cantoneiro de limpeza. Convocatória
para a realização do método de seleção Avaliação Psicológica
Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
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 de
candidatos admitidos e a convocatória para a realização do método de
seleção Avaliação Psicológica do procedimento concursal comum para
preenchimento de vinte e quatro postos de trabalho de cantoneiro de
limpeza, 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 11275/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 87, de 27 de setembro de 2017, e publicitado na Bolsa de Emprego
Público, com o código OE201709/0499.
A avaliação psicológica decorrerá no período compreendido entre
27 de agosto e 7 de setembro de 2018, de acordo com a calendarização
prevista no referido aviso convocatória.
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.
26 de julho de 2018. — A Vereadora, Maria Madalena Caetano
Sacramento Nunes.
311540534
Aviso (extrato) n.º 11353/2018
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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, torna-se público que a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal comum para preenchimento de oito postos de
trabalho de técnico superior consultor jurídico da carreira e categoria de
técnico superior, do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Funchal,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-

