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9 de setembro, aprovar a redelimitação da área de reabilitação urbana 
de Saboia.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro na sua atual redação, os elementos que 
acompanham o projeto de redelimitação da área de reabilitação poderão 
ser consultados no sítio da internet da Câmara Municipal de Odemira 
(www.cm -odemira.pt) e no edifício dos Paços do Concelho da Câmara 
Municipal no horário normal de expediente.

14 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Alberto Candeias Guerreiro.

209766199 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 9722/2016

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/a seguintes trabalhadores/a:

Com efeitos em 01 de junho de 2016
Mário Quendera Lourenço — Assistente Operacional (área funcional 

de Cantoneiro de Limpeza) — posição remuneratória 4, nível 4.
José Luis da Silva Fulgêncio — Assistente Operacional (área funcio-

nal de Cantoneiro de Limpeza) — posição remuneratória 4, nível 4.

Com efeitos em 01 de julho de 2016
Odete Antónia Sobral — Assistente Operacional (área funcional de 

Cantoneira de Limpeza) — posição remuneratória 4, nível 4
14 de julho de 2016. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira Monteiro.
309736122 

 MUNICÍPIO DE PENELA

Aviso (extrato) n.º 9723/2016

Licença sem remuneração
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do signatá-

rio, datado de 27 de junho de 2016, foi concedida à Assistente Técnica, 
Teresa Margarida Simões Mendes, licença sem remuneração, inferior a 
um ano, com efeitos a 15 de junho de 2016, ao abrigo e nos termos do 
disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

11 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe da Silva 
Lourenço Matias.

309749586 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 9724/2016

Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de 
técnico superior — Homologação das listas unitárias de orde-
nação final.

Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º, con-
jugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos aprovados nos procedimentos concur-
sais para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a 
carreira de Técnico Superior com as referências: K), L), M), N), P), T) e 
V), abertos através do Aviso de abertura n.º 1349/2016, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 24, de 04.02.2016, foram homologadas por 
despachos da Sr.ª Vice -Presidente e Vereadora do Pelouro da Educação, 
Organização e Planeamento, Prof.ª Doutora Guilhermina Rego, datado de 
28.07.2016, encontrando -se as mesmas afixadas na Direção Municipal 

de Recursos Humanos, sita à Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto, e 
disponibilizadas na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.
pt> Educação e emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego 
na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer> Lista unitária de 
ordenação final dos candidatos homologada.

29 de julho de 2016. — A Diretora de Departamento Municipal de 
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

309772581 

 MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE

Aviso n.º 9725/2016
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, 

de 22 de junho, com as respetivas alterações, torna -se público que por 
meu despacho datado de 20 de julho de 2016, nos temos do n.º 5 do 
mesmo artigo e nos termos do artigo 48.º, determino, na sequência da 
avaliação do Júri nomeado para acompanhamento e avaliação final do 
período experimental de Márcia dos Anjos Silva Rego, a conclusão com 
sucesso do período experimental, a 13 de julho de 2016, na sequência 
do procedimento concursal para constituição de relação jurídica de em-
prego público em contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira 
e categoria de Técnico Superior, aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 139, de 20 de julho de 2015.

20 de julho de 2016. — O Presidente, Alexandre Branco Gaudêncio.
309766733 

 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso n.º 9726/2016
Torna -se público que, por despacho, datado de 06 de julho de 2016, 

ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, foi nomeado no cargo de secretário do Gabinete de Apoio 
à Vereação, com efeitos a partir do dia 06 de julho de 2016, Vitor Daniel 
Fernandes Almeida.

Nota curricular: Licenciatura em Gestão de Marketing pelo Instituto 
Português de Administração de Marketing, concluída em 25 de junho 
de 2013.

Experiência Profissional: Exerceu funções de administrativo e aten-
dimento ao público, durante alguns meses dos anos de 2006 e 2007; 
De janeiro a junho de 2012, gestor de seguros Tranquilidade; Estágio 
PEPAL área de Gestão, na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 
no período de 06 de julho de 2015 a 05 de julho de 2016;

18 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Emídio 
Ferreira Santos Sousa, Dr.

309744263 

 Declaração de retificação n.º 785/2016
Para os devidos efeitos, retifica-se o aviso, desta Câmara Municipal, 

n.º 8551/2016, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 129, 
de 7 de julho de 2016, referente à renovação de várias comissões de 
serviço. Assim, onde se lê «Etelvina Maria Mendonça Araújo, Chefe 
Divisão Bibliotecas e Arquivo, renovada a comissão de serviço até
02 de dezembro de 2018, e Ana José Alves Coelho Oliveira, Chefe Divi-
são Património Cultural, renovada a comissão de serviço até 2 de janeiro 
de 2019» deve ler-se «Etelvina Maria Mendonça Araújo, Chefe Divisão 
Bibliotecas e Arquivo, renovada a comissão de serviço até 01 de janeiro 
de 2019, e Ana José Alves Coelho Oliveira, Chefe Divisão Património 
Cultural, renovada a comissão de serviço até 14 de novembro de 2018».

18 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara, Emídio Ferreira 
Santos Sousa, Dr.

309741736 

 MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Aviso n.º 9727/2016
Em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º, conjugado com o n.º 2 e 

n.º 3 do artigo 37.º, todos 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 foi homologada, por meu despacho datado de 18 de julho de 
2016, a lista unitária de Ordenação Final (Reduzida) do procedimento 


