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Diário da República, 2.ª série — N.º 212 — 29 de outubro de 2015
Reabilitação Urbana das Janelas Verdes, ao abrigo do disposto no n.º 1 e
n.º 3 do artigo 76.º, no n.º 1 e n.º 2 do artigo 78.º e no n.º 2 do artigo 88.º
do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisão do
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.
6 de outubro de 2015. — O Diretor Municipal, Jorge Catarino Tavares
(subdelegação de competências — Despacho n.º 111/P/2015, publicado
no Boletim Municipal n.º 1127, de 24 de setembro de 2015).

Com efeitos a partir do dia 01 de agosto de 2015:
André Filipe Barrocas Rico
Ricardo Jorge Costa Rocha Machado
Os trabalhadores ficam, colocados na 1.ª posição, nível 1, da respetiva categoria, de acordo com o anexo III do Decreto Regulamentar
n.º 14/2008, de 31 de julho e Decreto-Lei n.º 1553-C/2008 de 31 de
dezembro (Tabela Remuneratória Única).
7 de outubro 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).
309035204
Aviso n.º 12656/2015
Consolidação de mobilidade interna na categoria

609037116

MUNICÍPIO DE PALMELA
Aviso n.º 12654/2015
Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de
trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Cantoneiro de
Limpeza/Arruamentos e Cabouqueiro), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Dando cumprimento ao disposto na alínea d) n.º 1 do artº. 4.º da
parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que
cessaram as respetivas relações jurídicas de emprego público por tempo
indeterminado, os seguintes trabalhadores:
João Paulo Sousa Fernandes
Paulo Jorge Pinho Gonçalves
As referidas cessações produziram efeitos a 01 de agosto de 2015.
7 de outubro 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).
309035148
Aviso n.º 12655/2015
Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de
trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Cantoneiro de
Limpeza/Arruamentos e Cabouqueiro), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Dando cumprimento ao disposto na al b) do n.º 1 do artigo 4.º da
parte preambular da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho faz-se público que,
precedidos das respetivas aprovações no âmbito do concurso mencionado em epígrafe, aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da
República n.º 146, foram celebrados Contratos de Trabalho em Funções
Públicas por tempo indeterminado, com ocupação de postos de trabalho correspondentes à categoria/carreira de Assistente Operacional
(área funcional de Cantoneiro de Limpeza/Arruamentos e Cabouqueiro)
constante no Mapa de Pessoal, nas datas e com os candidatos a seguir
mencionados:
Com efeitos a partir do dia 01 de julho de 2015:
Francisco Henriques Martins Pereira
José Manuel Grenho Matos
Paulo Jorge Pinho Gonçalves
Luís Manuel Coelho Cristo
Paulo Jorge Gonçalves da Silva
João Paulo Sousa Fernandes
Marco Filipe Martins Bento

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da parte preambular
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
datado de 25 de setembro de 2015 da Senhora Vereadora Adília Candeias,
no exercício de competência delegada na área de recursos humanos,
por Despacho n.º 1/2014 de 02 de janeiro, nos termos dos n.os 3 a 5 do
artigo 99.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, e após acordo prévio entre as partes interessadas,
foi consolidada definitivamente a mobilidade interna na categoria da
Assistente Técnica Patrícia Carla Paleta Nunes, ficando vinculada com
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Palmela, com efeitos a partir
de 13 de julho de 2015.
A trabalhadora mantém o posicionamento remuneratório anteriormente detido (1.ª posição remuneratória — nível 5 da carreira e categoria
de Assistente Técnico).
12 de outubro 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).
309017166

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA
Aviso n.º 12657/2015
Procedimento concursal (RJEP P/TI) — carreira/categoria de técnico
superior — Área de ciências/tecnologias da informação, aberto
por aviso n.º 3965/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 72, de 14-04-2015, no Jornal de Notícias, edição de 16-04-2015,
na BEP, código de oferta: OE201504/0171 — Referência A.
Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
1 — 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
06 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final relativa
ao procedimento designado em epígrafe.
1.º Márcio André da Rocha Coutinho — 13,14 valores.
2 — A lista unitária de ordenação final, homologada por meu despacho de 13-10-2015, foi notificada aos candidatos, encontrando-se
afixada em local visível e público nas instalações da Câmara Municipal de Paredes de Coura e disponibilizada na página eletrónica em
http://www.cm-paredes-coura.pt/, tudo nos termos dos n.os 4, 5 e 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 06 de abril.
3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto recurso, nos termos do artigo 39.º 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.
10 de outubro de 2015. — O Presidente da Câmara, Vítor Paulo
Gomes Pereira.
309045751

MUNICÍPIO DE POMBAL
Aviso n.º 12658/2015
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, torna-se público que na sequência do

