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ordenação final homologada por despacho de 04 de maio de 2017 do
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho
na carreira/categoria de Assistente Técnico, aberto por aviso publicitado
no Diário da República 2.ª série, n.º 235, de 09 de dezembro.
1.º José Carlos Almeida Mourão — 15,25 valores
2.º Mariana Maria Martins Tracanas Fonseca — 11,12 valores
5 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Pereira
Mourinha.
310478382

MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS
Aviso n.º 6071/2017
No seguimento do procedimento concursal, publicado no Diário da
República 2.ª série n.º23, de 1 de fevereiro, na BEP (Bolsa de Emprego
Público), sob o n.º OE201702/0005 e no Jornal “Correio de Manhã”,
de 01 de fevereiro, do ano de 2017, para efeitos consignados no n.º 1
do artigo 32.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 definitiva dos candidatos admitidos e excluídos bem como a
divulgação das datas de realização do 1.º método de seleção — prova de
conhecimentos prática (PCP) do procedimento concursal em epígrafe,
se encontra publicitada na página eletrónica desta Autarquia em www.
cm-macedodecavaleiros.pt, afixada nas instalações da Câmara de Municipal e disponível para consulta na Subunidade de Recursos Humanos
da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Mais se informa que,
nos termos do n.º 1, artigo 36.º da Portaria 83-A/2009 de 22 de janeiro,
na redação atualizada, os candidatos excluídos poderão exercer o direito
de audiência prévia, no prazo de 10 dias úteis, de acordo com o previsto
nos artigos 121.º e 122.º do Código de Procedimento Administrativo.
9 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
Duarte Fernandes Moreno.
310490378

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO
Aviso n.º 6074/2017
Humberto da Costa Cerqueira, Presidente da Câmara Municipal de
Mondim de Basto, torna público no uso de competências conferidas
pela alínea t) do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
a Assembleia Municipal de Mondim de Basto, aprovou o aditamento ao
Regulamento da Loja Social de Mondim de Basto na reunião de sessão
ordinária realizada no dia 21 de abril de 2017, que agora se reproduz.
A presente alteração ao regulamento da Loja Social de Mondim de
Basto, entra em vigor no dia a seguir à data da publicação na 2.ª série
do Diário da República.
9 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Humberto da Costa
Cerqueira.
«Artigo 13.º-A
Aquisição de bens alimentares
1 — Em caso de ausência de recursos próprios, nomeadamente
em caso de carência e/ou insuficiência de bens doados à Loja Social,
e para prevenir a rutura do fornecimento de produtos alimentares e
outros bens de primeira necessidade essenciais à economia doméstica,
tais como vestuário, calçado, eletrodomésticos, produtos de higiene
ou outros, com vista ao melhoramento das condições básicas e das
necessidades de subsistência das pessoas mais carenciadas residentes
no concelho de Mondim de Basto, o Município poderá adquirir tais
bens a empresas privadas.
2 — A aquisição de bens alimentares ou outros bens previstos no
artigo anterior ficará sempre condicionada à verificação de condições
financeiras e de liquidez para a sua efetiva aquisição.
3 — Serão fixados anualmente os montantes máximos totais a
atribuir, através de inscrição orçamental na devida rubrica.»
310493553

MUNICÍPIO DE NISA

MUNICÍPIO DA MEALHADA

Aviso (extrato) n.º 6075/2017

Aviso n.º 6072/2017

Lista Unitária de Ordenação Final

Para efeitos do disposto na alínea b), n.º 1, artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
torna-se público que foram celebrados contratos de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, na sequência de procedimentos
concursais comuns, com os seguintes trabalhadores:

Nos termos do n.º 6 artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterado pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, 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, abaixo mencionado, publicado no Diário da República
2.ª série, n.º 90, de 10 de maio de 2016, encontra-se afixada no edifício
dos Paços do Concelho, Hospital Velho, Biblioteca e Loja do Munícipe
da Câmara Municipal de Nisa e no Centro Cultural de Alpalhão, e disponível na página eletrónica em www.cm-nisa.pt.

Eduardo Lopes Pereira, na carreira e categoria de Assistente Operacional, remuneração base € 557,00, correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, com
início no dia 17 de abril de 2017;
António Manuel Tarrafa Pimentel Letra, na carreira e categoria de
Assistente Operacional, remuneração base € 557,00, correspondente à
1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, com início no dia 18 de abril de 2017;
António César dos Santos Pereira, na carreira e categoria de Assistente
Operacional, remuneração base € 557,00, correspondente à 1.ª posição
remuneratória e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única,
com início no dia 18 de abril de 2017;
João Paulo Laranjeira Martins Dinis, na carreira e categoria de Assistente Operacional, remuneração base € 557,00, correspondente à
1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, com início no dia 18 de abril de 2017.
21 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Leal
Marqueiro.
310451351
Aviso n.º 6073/2017
Para os devidos efeitos se torna público, nos termos do n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, que a seguinte trabalhadora concluiu
com sucesso o período experimental na sequência da celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado: Ana
Alexandra da Conceição Lousada, na carreira e categoria de assistente
técnico, com a avaliação final de 17,52 valores, de acordo com a ata
homologada em 21 de abril de 2017.
21 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Leal
Marqueiro.
310451343

Ref. 02/2016 — 1 posto de trabalho para a carreira e categoria de
assistente técnico — secretaria do agrupamento de escolas.
9 de maio de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal de Nisa,
Maria Idalina Alves Trindade.
310489714

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO
Aviso n.º 6076/2017
Concursos — homologação da lista unitária de ordenação
final dos candidatos
Nos termos dos n.os 4 a 6 do artigo 36.º, conjugados com da alínea d)
do n.º 3 do artigo 30.º ambos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
notificam-se os candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção e os candidatos aprovados no procedimento concursal,
aberto pelo aviso n.º 13201/2016, publicado na 2.ª série do Diário da
República n.º 206, de 26 de outubro, que as listas unitárias de ordenação
final foram homologadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal a
23 de maio de 2017.
As referidas listas encontram-se disponíveis na página eletrónica do
Município da Póvoa de Lanhoso em www.mun-planhoso.pt e afixadas
nas instalações do Município da Póvoa de Lanhoso, a partir da data de
publicação do presente aviso.

