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 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Aviso (extrato) n.º 1630/2015

Homologação de lista de ordenação final de candidatos aprovados
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torno público que foi 
homologada por meu despacho da presente data, a lista de ordenação 
final de candidatos aprovados no:

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado — 1 posto de trabalho da 
carreira/ categoria de Assistente Operacional (pedreiro) para a Coordena-
ção de Obras Municipais da Divisão de Serviços Operacionais, aberto pelo 
Aviso n.º 8432/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, 
Parte H — Autarquias Locais, de 21/junho/2014 — Referência B.

A referida lista encontra -se publicitada na página eletrónica do 
Município da Lourinhã (www.cm -lourinha.pt) e afixada junto à 
Secção do Balcão do Munícipe, no rés -do -chão do edifício dos Paços 
deste município, sito na Praça José Máximo da Costa, Lourinhã.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do supra citado artigo 36.º, pelo presente 
aviso, ficam também notificados do ato de homologação todos os can-
didatos incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação 
dos métodos de seleção.

27 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara, João Duarte 
Anastácio de Carvalho.

308394609 

Vogais efetivos: António da Graça Granchinho Polido Paralta, Encar-
regado Geral Operacional do Município de Nisa e Elsa Maria Ribeirinho 
Cebola, Assistente Técnica do Município de Nisa.

Vogais suplentes: Paulo José do Rosário Bento, Assistente Operacional 
do Município de Nisa e Adelino José Carita Serra, Fiscal Municipal 
Especialista Principal do Município de Nisa.

21 de janeiro de 2015. — A Presidente da Câmara Municipal de Nisa, 
Maria Idalina Alves Trindade.
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 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 1632/2015

Procedimento concursal comum para preenchimento de posto de 
trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Coveiro), 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da Senhora 

Vereadora Adília Candeias, no exercício de competência delegada na área 
de recursos humanos, datado de 19 de dezembro de 2014, e nos termos 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, n.º 1 
e alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, será celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
tempo indeterminado, com ocupação do posto de trabalho correspondente à 
categoria da carreira de Assistente Operacional (área funcional de Coveiro) 
constante no Mapa de Pessoal, com o candidato a seguir mencionado, 
aprovado no concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da 
República n.º 146, de 31 de julho de 2014, e que, segundo a ata da reunião 
do júri do concurso, homologada em 9 de dezembro de 2014, é o seguinte:

Com efeitos a partir de 23.12.2014 — João Carlos Tavanez Iria, 
ficando colocado na 1.ª posição, nível 1 do posicionamento remune-
ratório da categoria.

5 de janeiro de 2015. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos 
e Organização, Ana Paula Ruas (no uso da competência subdelegada 
por Despacho n.º 19/2014, de 6 de janeiro).
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 MUNICÍPIO DE NISA

Aviso (extrato) n.º 1631/2015
Para efeitos do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º, da Lei 

n.º 35/2014, de 20/06 (Lei geral do trabalho em funções públicas), torna-
-se público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, sujeito a período experimental de 90 (noventa) 
dias, conforme o disposto na alínea a), n.º 1, do artigo 49.º da LTFP, 
com o seguinte trabalhador:

Joaquim Filipe Salgueiro Castanho, para a carreira e categoria de 
assistente operacional — área de condutor de máquinas pesadas e veícu-
los especiais, encontrando -se posicionado na 1.ª posição remuneratória 
(nível 1 da tabela remuneratória única) correspondente a €505,00 (qui-
nhentos e cinco euros),com efeitos a 05 de janeiro de 2015.

Foi constituído o seguinte júri para o período experimental do tra-
balhador supracitado:

Presidente: Eng.º António Manuel Farto Barrento Charneco, Chefe 
da Divisão de Ordenamento do Território e Serviços Municipais, em 
regime de substituição, do Município de Nisa.

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 1633/2015

Procedimento concursal para recrutamento
de trabalhadores, em regime de contrato

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
1 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria 


