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b) Zelar pela segurança dos participantes;
c) Supervisionar e acompanhar a refeição dos participantes;
d) Participar ao coordenador qualquer acontecimento anómalo veri-

ficado ou que mereça cuidado.

Artigo 12.º
Atividades

1 — As atividades a desenvolver são de cariz lúdico -pedagógico, 
desportivo, ambiental e recreativo, e são dinamizadas pelos respetivos 
monitores e supervisionadas pelo coordenador.

2 — O Plano de Atividades será divulgado aquando das inscrições.

Artigo 13.º
Captação de imagens durante as atividades

1 — A Câmara Municipal de Ovar reserva o direito de utilizar imagens 
ou fotografias dos participantes que possam ser captadas no decorrer das 
atividades, para publicação nos seus meios de divulgação.

2 — No caso de o encarregado de educação não autorizar essa utili-
zação, deverá manifestá -lo, no ato da inscrição.

Artigo 14.º
Cuidados de saúde

1 — Em caso de assistência médica, os monitores responsáveis to-
marão as providências necessárias.

2 — Caso se verifique que o participante careça de cuidados médi-
cos, será efetuado o seu acompanhamento ao Hospital ou Centro de 
Saúde mais próximo, sendo avisado, de imediato, o encarregado de 
educação.

3 — Na ficha de inscrição, os encarregados de educação deverão 
mencionar quaisquer condicionalismos que existam, nomeadamente 
no que se refere a restrições alimentares, cuidados especiais de saúde 
ou limitações à atividade física.

Artigo 15.º
Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões decorrentes do presente Regulamento serão 
resolvidas pelo Presidente da Câmara Municipal de Ovar ou por Vereador 
com competências delegadas em matéria de Educação e Ação Social.

Artigo 16.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à respetiva 
publicação, nos termos legais.
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 MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso n.º 13022/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b), do artigo 4.º, da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, foram homologadas, por despachos de 07 
e 10 de outubro de 2016, as atas das propostas de avaliação final dos 
períodos experimentais, pelos respetivos júris, relativamente aos trabalha-
dores abaixo indicados, no âmbito dos procedimentos concursais comuns 
abertos para ocupação de postos de trabalho para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal 
deste Município, na modalidade de contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, em várias áreas de trabalho, publicitados 
no aviso n.º 3061/2015, publicitado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 57, de 23 de março e na sequência da autorização do acionamento 
da reserva de recrutamento interna para mais sete Assistentes Operacio-
nais, ínsitas nas deliberações do Órgão Câmara Municipal, proferida em 
reunião de 11/02/2016 e do Órgão Assembleia Municipal, proferida em 
sessão de 19/02/2016: 

 MUNICÍPIO DE PALMELA
Aviso n.º 13021/2016

Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de 
trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Ação Edu-
cativa), em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de 26 

de agosto de 2016 da Senhora Vereadora Adília Candeias, no exercício 
de competência delegada na área de recursos humanos, por Despacho 
n.º 16/2016 de 06 de abril, e nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 
da parte preambular 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, 
foram celebrados Contratos de Trabalho em Funções Públicas por tempo 
indeterminado, com ocupação dos postos de trabalho correspondente à 
categoria da carreira de Assistente Operacional (área funcional de Ação 
Educativa) constantes no Mapa de Pessoal, com efeitos a partir de 5 de 
setembro de 2016, com as candidatas a seguir mencionadas, aprovadas 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 8 de maio de 2015, são as seguintes:

Marília da Luz Bugalho Rodrigues Gomes
Silvana Daniela Vaquinhas Custódio
Sónia Carla Espada Pereira

As trabalhadoras foram colocadas na 1.ª posição, nível 1 do posicio-
namento remuneratório da categoria.

22 de setembro de 2016. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

309895394 

Ref.ª Nome Categoria Classificação obtida 
do período experimental

Conclusão
com sucesso

C Abel Domingues Gonçalves  . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional — área de Cantoneiro de 
Vias Municipais.

12,06 valores Sim.

Ana Maria Dias Guerreiro . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional — área de Cantoneiro de 
Vias Municipais.

14,62 valores Sim.

Jorge Manuel Marques Cruz Simões . . . . . . . Assistente Operacional — área de Cantoneiro de 
Vias Municipais.

12,06 valores Sim.

Pedro Luís Gomes Quinteiro . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional — área de Cantoneiro de 
Vias Municipais.

15,02 valores Sim.

E Edgar Alexandre Silva Simões. . . . . . . . . . . . Assistente Operacional — área de Motorista de 
Transportes Coletivos.

15,261 valores Sim.

Melânia Silva Neves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional — área de Motorista de 
Transportes Coletivos.

14,861 valores Sim.

 Em consequência dos referidos despachos, foram formalmente assina-
ladas as conclusões com sucesso daqueles períodos experimentais através 
de ato escrito averbado aos respetivos contratos, em conformidade com 
o disposto no n.º 5, do artigo 46.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

11 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Diogo Mateus.
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 Aviso n.º 13023/2016
Atendendo à impossibilidade de exercício de funções da Presidente 

do Júri — Dr.ª Elsa Cristina Timóteo Feliciano, Nutricionista, membro 
do Conselho Geral da Ordem dos Nutricionistas pelo Círculo Eleitoral 
Centro e Nutricionista no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 
do Baixo Mondego, do procedimento concursal comum para ocupa-
ção de 1 (um) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico 


