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A classificação final (CF) dos candidatos que completem o procedimento, com aprovação em todos os métodos de seleção aplicados, é
efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, em
resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas
obtidas em cada método de seleção.
11 — Composição do júri:
Presidente — Maria Margarida Fortio Fernandes (Chefe de Divisão)
Vogal efetivo — Nuno Mara Piçarra Gaspar (Técnico Superior)
Vogal efetivo — Miguel Alexandre Adelino Oliveira (Assistente
Operacional)
Vogal suplente — Francisco Augusto Gomes Peres (Encarregado
Operacional)
Vogal suplente — Elvina Hermínia Zacarias Dinis (Assistente Operacional)
Vogal substituto do Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos — Nuno Mara Piçarra Gaspar (Técnico Superior)
12 — A publicitação da lista unitária de ordenação final dos candidatos, será efetuada na 2.ª série do Diário da República, afixada na
Divisão de Gestão de Pessoal, e disponibilizada na página eletrónica da
Autarquia — www.cm-evora.pt.
13 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
16 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara, Carlos Pinto de Sá.
309818792

MUNICÍPIO DE OEIRAS
Aviso n.º 10788/2016
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, se torna público
que após anuência da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos
de Saúde IP, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna na
categoria da técnica superior, Maria Margarida de Freitas e Amorim
Ribes, posição 4, nível 25-1, no Mapa de Pessoal desta Autarquia, com
efeitos ao dia 15 de fevereiro de 2016, ao abrigo do disposto no n.º 3
do artigo 99.º do supra citado diploma legal.
18 de agosto de 2016. — A Diretora do Departamento de Administração Geral e Finanças, Dr.ª Maria Emilia Xavier.
309816491
Aviso n.º 10789/2016
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, se torna publico que por despacho do Sr. Vereador do Pessoal, Dr. Ricardo Barros,
datado de 16 de março de 2016, e após anuência do Município de
Porto de Mós, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna na
categoria da assistente técnica, Raquel Fradinho Morais, posição 1,
nível 5, no Mapa de Pessoal desta Autarquia, com efeitos ao dia 1 de
março de 2016, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 99.º do supra
citado diploma legal.
18 de agosto de 2016. — A Diretora do Departamento de Administração Geral e Finanças, Dr.ª Maria Emilia Xavier.
309816353
Aviso n.º 10790/2016

MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)
Aviso n.º 10786/2016
Exoneração de Comissão de Serviço
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 4.º do anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20/06, torna-se público que, Miguel Ângelo Oliveira
Conduto tendo sido nomeado em Comissão de Serviço para exercer
o Cargo de secretário no Gabinete de Apoio à Vereação em 31 de outubro de 2013, cessou as suas funções em 01 de fevereiro de 2016.
19 de agosto de 2016. — O Vice-Presidente, Nuno Dinis Encarnação
Amorim.
309819156

MUNICÍPIO DA MAIA
Aviso n.º 10787/2016
António Gonçalves Bragança Fernandes, Presidente da Câmara Municipal da Maia:
Torna Público, ao abrigo da competência que lhe confere a alínea t)
do n.º 1 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em cumprimento do disposto no artigo 101.º, do Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro que, nos termos da
alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
consubstanciada com n.º 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, com a última redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 136/2014, de 9 de setembro, a Câmara Municipal, na sua reunião
extraordinária de 08 de agosto de 2016, deliberou submeter a consulta pública, pelo prazo de 30 dias úteis, contados a partir da publicação do presente aviso no Diário da República, o projeto de alteração do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação do Concelho da Maia (RMUE).
Para o efeito, o projeto de alteração do Regulamento encontra-se disponível para consulta no Gabinete Municipal de Atendimento da Câmara
Municipal da Maia, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, bem
como na página da internet da Câmara Municipal, em www.cm-maia.pt.
As observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento deverão ser
dirigidas por escrito ao Presidente da Câmara Municipal.
Para constar se publica o presente aviso no Diário da República, sendo
ainda afixados nos lugares de estilo outros de igual teor.
16 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, António
Gonçalves Bragança Fernandes, Eng.º
309819237

Procedimento Concursal com vista à constituição de reservas de
recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado para a carreira de Assistente
Operacional na categoria de Encarregado Geral Operacional na área de Espaços Verdes e na área de Limpeza Urbana.
O Município de Oeiras, sito no Largo Marquês de Pombal, 2784-501
Oeiras, faz público que, por autorização da Câmara Municipal conferida
através de deliberação n.º 520/2016, do dia 29 de junho de 2016, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, desde a data de publicação
do presente aviso, procedimento concursal com vista à constituição de
reservas de recrutamento na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, na categoria de Encarregado Geral
Operacional, da carreira geral de Assistente Operacional, ao abrigo do
disposto no artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pela
Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto e pela Lei n.º 18/2016, de 20 de junho,
conjugado com a alínea b) do artigo 3.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, para as seguintes áreas:
Referência A — na carreira/categoria de Assistente Operacional/
Encarregado Geral Operacional na área de Espaços Verdes;
Referência B — na carreira/categoria de Assistente Operacional/
Encarregado Geral Operacional na área de Limpeza Urbana.
1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 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 no próprio organismo. As Autarquias Locais
não têm de consultar a Direção-Geral dos Trabalhadores em Funções
Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de recrutamento
de trabalhadores em situação de requalificação, de acordo com solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais,
de 15 de maio de 2014, devidamente homologada pelo Senhor Secretário
de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014.
2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.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, o presente aviso será publicitado na Bolsa
de Emprego Público, (www.bep.gov.pt), no primeiro dia útil seguinte
à presente publicação e na página eletrónica do Município de Oeiras,
(www.cm-oeiras.pt), a partir da data da publicação no Diário da República deste aviso, e por extrato, em jornal de expansão nacional no
prazo máximo de três dias úteis contados da data daquela publicação.
3 — Legislação Aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada
pela Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto e pela Lei n.º 18/2016, de 20 de
junho, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada

