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no Diário da República, e em jornal de expansão nacional, também 
por extrato, no prazo máximo de três dias contados da mesma data.

25 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade e de opor-
tunidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

15 de março de 2016. — A Presidente da Câmara Municipal, Hor-
tênsia dos Anjos Chegado Menino.

309465315 

 MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

Edital n.º 333/2016
Torna -se público e para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 7.º do 

Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, conju-
gado com o artigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que a 
Câmara Municipal em sua reunião realizada no dia 7 de março de 2016 
deliberou por unanimidade submeter a discussão pública pelo período 
de 15 dias que se inicia 8 dias após a publicação deste Edital, a segunda 
alteração à operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 1/1985, sito 
na Rua Nossa Senhora do Pranto, na freguesia de Pereira, concelho de 
Montemor -o -Velho.

Este edital irá estar disponível na página da Net desta Câmara Mu-
nicipal, através do endereço: cm -montemorvelho.pt, bem como nos 
locais de estilo.

Durante o período de discussão pública acima fixado, a alteração do 
loteamento, constante do processo administrativo n.º 176/1985, acom-
panhada da informação técnica elaborada pelos Serviços Municipais, 
encontra -se disponível, para consulta, na Divisão de Planeamento e 
Gestão Territorial, durante as horas normais de expediente.

As sugestões, reclamações ou observações que eventualmente venham 
a ser apresentadas devem ser formuladas através de requerimento escrito, 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, dentro do prazo atrás 
indicado, devendo neste constar a identificação e o endereço dos seus 
autores e a qualidade em que as apresentam, não sendo consideradas 
quaisquer reclamações recebidas fora daquele prazo.

31 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Emílio 
Augusto Ferreira Torrão, Dr.

209483402 

 MUNICÍPIO DE NORDESTE

Edital n.º 334/2016
Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente da Câmara Municipal 

do Nordeste.
Torna público de que a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária 

realizada no dia 16 de fevereiro findo, deliberou, por unanimidade 
submeter a apreciação pública, o Projeto de Regulamento Municipal 
de Posturas de Trânsito e Estacionamento do Concelho do Nordeste 
para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data 
de publicação no Diário da República, em cumprimento do disposto 
nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro.

O documento está disponível para consulta no site da Câmara Mu-
nicipal em (www.cmnordeste.pt), Secção de Expediente e Juntas de 
Freguesia do Concelho.

Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao Pre-
sidente da Câmara Municipal, Praça da República 9630 -141 Nordeste, 
dentro do período atrás referido.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.

1 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Carlos Men-
donça.

309468101 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Aviso n.º 4802/2016
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.

º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, face 

ao processo de avaliação elaborado nos termos dos artigos 45.º e se-
guintes do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, declaro concluído 
com sucesso o período experimental dos seguintes trabalhadores na 
carreira e categoria de Assistente Operacional, na área funcional de 
Limpeza Urbana:

Alfredo Alexandre Leal Henriques; Artur David Marques da Silva 
Rocha; Bruno Tiago Pereira da Silva.

24 de março de 2016. — O Presidente, Paulo Vistas.
309466782 

 MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso n.º 4803/2016
Nos termos do n.º 1 do artigo 32.º conjugado com a alínea d) do 

n.º 3 do artigo 30.º ambos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
na sua atual redação, notificam-se os candidatos admitidos à Entre-
vista Profissional de Seleção do procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado, relativamente a 53 postos de trabalho na carreira e categoria 
de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), aberto por 
aviso n.º 4645/2011 (Referência A) publicado no Diário da República, 
2.ª série Parte H n.º 32, de 15 de fevereiro de 2011, de que a realização 
do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção terá lugar 
nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril, às 9.30 horas e nos dias 10, 11, 12 e
13 de maio às 9.30 horas, no Edifício dos Paços do Concelho, Praça da 
República 46, cidade de Paços de Ferreira, nos termos da convocatória 
que se encontra afixada no átrio do Edifício dos Paços do Concelho, 
Praça da República n.º 46, cidade de Paços de Ferreira e disponibilizada 
em www.cm-pacosdeferreira.pt.

Os candidatos deverão ser portadores de documento de identificação 
válido com fotografia, sob pena de não poderem realizar o método de 
seleção acima referido.

30 de março de 2016. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Hu-
manos, Joaquim Adelino Moreira Sousa.

309474314 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 4804/2016

Cessação da relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que cessaram a relação jurídica de emprego público, por motivos de 
aposentação, os seguintes trabalhadores:

Com efeitos em 01 de outubro de 2015:
Benilde Batista Silva Coelho Ferreira — Encarregada Operacional 

(área funcional de Serviços de Higiene e Limpeza) — posição remu-
neratória 1, nível 8.

Com efeitos em 01 de novembro de 2015:
Eusébio Lopes Moreira — Assistente Operacional (área funcional 

de Condutor de Maquinas Pesadas e Veículos Especiais) — posição 
remuneratória 9, nível 9.

Idalina Jorge de Oliveira Inverno — Assistente Operacional (área 
funcional de Jardineira) — Posição remuneratória 2, nível 2.

05 de janeiro de 2016. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
e Organização, Ana Paula Ruas Ambrósio (no uso da competência 
subdelegada por Despacho n.º 19/2014, de 06 de janeiro).

309468159 

 MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

Aviso n.º 4805/2016
Para cumprimento da alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º, da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torno público que, por meu despa-
cho de 10 de março de 2016, foi celebrado contrato por tempo 
indeterminado, na categoria de assistente operacional, área funcio-
nal de jardineiro, com início a 14/03//2016, com o vencimento de 


