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torna-se público que a 23 de dezembro de 2016, foi homologada pelo
Senhor Presidente da Câmara, Eng. Hélder António Guerra de Sousa
Silva, a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento
concursal de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho
da carreira/categoria de Técnico Superior, na área de Design, em regime
de Contrato de Trabalho por tempo indeterminado, cujo aviso de abertura
n.º 9038/2016 foi publicado no Diário da República, n.º 138, 2.ª série,
de 20 de julho de 2016.
Mais se informa que, em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º da
Portaria citada no ponto anterior, a referida lista, se encontra afixada, no Edifício dos Paços do Município, bem como disponível em
www-cm-mafra.pt.

Mais se torna público que o período experimental de vínculo teve
início no dia 23 de dezembro de 2016, tem a duração de 90 dias e será
avaliado de acordo com a seguinte fórmula:
CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF)
sendo que:
CF = Classificação Final;
ER — Elementos Recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de Formação frequentadas.

23 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Hélder António
Guerra de Sousa Silva.
310123747

23 de dezembro de 2016. — A Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento, Gestão Financeira e Recursos Humanos, Maria de Jesus
Mendes.
310128526

MUNICÍPIO DE MOURA

MUNICÍPIO DE OURIQUE

Aviso n.º 390/2017

Aviso n.º 394/2017

Para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, faz-se público que foi concluído com sucesso, o período
experimental do trabalhador abaixo indicado, contratado na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo:
Período experimental de vínculo, na categoria de Assistente Operacional: Luís Miguel Ferro da Silva com 12,6 valores, no dia 15/12/2016.

Em cumprimento do disposto no 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 6 de abril, torna-se público que foi homologada, por meu
despacho datado de 27 de dezembro de 2016, a Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos, relativa ao procedimento concursal comum na modalidade
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado na categoria/
carreira de Técnico Superior para ocupação de um posto de trabalho, para o
Gabinete de Apoio ao Presidente, aberto por aviso n.º 11491/2016 publicado
na 2.ª série do Diário da República n.º 181, de 20 de setembro de 2016.
Mais se torna público, que a Lista Unitária de Ordenação Final
encontra-se publicitada na página eletrónica do Município de Ourique
(www.cm-ourique.pt) e afixada no Edifício do Paços do Concelho, sito
na Av.ª 25 de Abril n.º 26, Ourique.

19 de dezembro de 2016. — A Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento, Gestão Financeira e Recursos Humanos, Maria de Jesus
Mendes.
310106915
Aviso n.º 391/2017
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público de que a lista de ordenação final homologada, referente
ao procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de
trabalho de Técnico Superior (Engenharia do Ambiente), a que se refere
o aviso publicado no Diário da República, n.º 23, II.ª série do dia 03 de
fevereiro de 2016, se encontra disponibilizada no sítio www.cm-moura.pt
e afixada no átrio de entrada do edifício do Município de Moura.
20 de dezembro de 2016. — A Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento, Gestão Financeira e Recursos Humanos, Maria de Jesus
Mendes.
310109742
Aviso n.º 392/2017
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145- A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que as listas de ordenação final homologadas, referentes
aos procedimentos concursais comuns para preenchimento de um posto
de trabalho de Assistente Operacional (Construção Civil) e de um posto
de trabalho de Assistente Operacional (Lubrificação), a que se referem
os avisos publicados no Diário da República, respetivamente, n.º 56,
2.ª série do dia 21 de março de 2016 e n.º 107, 2.ª série do dia 03 de
junho de 2016, se encontram afixadas no átrio de entrada do edifício
do Município de Moura.
22 de dezembro de 2016. — A Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento, Gestão Financeira e recursos Humanos, Maria de Jesus
Mendes.
310119405
Aviso n.º 393/2017
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º do Preâmbulo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
torna-se público que, na sequência da homologação da lista de ordenação final, referente ao procedimento concursal comum para provimento de 1 posto de trabalho de Assistente Operacional (Eletricidade),
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56, de
21/03/2016, e após negociação da posição remuneratória, nos termos
do n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado
com o artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, mantido em vigor pelo
n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, foi celebrado contrato de trabalho, em funções públicas, por tempo indeterminado, com o candidato,
Jorge Manuel Costa Pato, para a carreira e categoria acima referida,
1.ª posição, nível 1, com efeitos a contar do dia 23 de dezembro de 2016.

27 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Marcelo David
Coelho Guerreiro.
310129847

MUNICÍPIO DE PALMELA
Aviso n.º 395/2017
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 cessou a relação jurídica de emprego público, por motivo de falecimento, o seguinte trabalhador:
Com efeitos em 15 de novembro de 2016
José Eduardo Silvestre Marques — Assistente Operacional (área
funcional de Cabouqueiro) — posição remuneratória 3, nível 3.
22 de novembro de 2016. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira Monteiro.
310117023

MUNICÍPIO DE PENICHE
Aviso n.º 396/2017
Nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que os trabalhadores
deste Município, abaixo indicados, cessaram a relação jurídica de emprego público, pelos motivos a seguir mencionados:
Denúncia do contrato
Paulo Alexandre Simões Ernesto, Assistente Operacional, posição
remuneratória 02, nível remuneratório 2, com efeitos a partir de 7 de
março de 2016.
Exoneração por iniciativa do trabalhador
Márcia Sofia Vieira Pata, Assistente Operacional, posição remuneratória 02, nível remuneratório 2, com efeitos a partir de 16 de agosto
de 2016.

