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 Aviso n.º 1378/2017

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Para os devidos efeitos, e 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 o Município de Oeiras tem uma reserva de recrutamento para a 
categoria de Assistente Operacional na área de Jardinagem, constituída 
por 79 candidatos, na sequência do procedimento concursal para esse 
efeito, aberto por Aviso n.º 2027/2015, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 37, de 23 de fevereiro.

Por autorização da Câmara conferida através de deliberação de 
26 de outubro de 2016 foi determinada a ocupação de 2 postos 
de trabalho na carreira de Assistente Operacional, categoria de 
Assistente Operacional na área de Jardinagem, do mapa de pessoal 
da Câmara Municipal de Oeiras, com recurso àquela reserva de 
recrutamento.

Foram celebrados 2 contratos de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, conforme previsto na Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, de acordo com a respetiva lista unitária de ordenação final e com 
recurso à reserva de recrutamento, para a 1.ª posição remuneratória, 
nível remuneratório 1, com início a 2/11/2016, com Alberto Manuel 
Alves de Oliveira.

Para a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1, com início 
a 9/11/2016, com Vilson da Cruz Varela.

18 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Paulo Vistas.

310188742 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 1379/2017

Alteração às especificações do alvará
de Loteamento n.º 223 — Urbanização Val’Flores — Pinhal 

Novo — Notificação por anúncio
Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Presidente da Câmara Municipal 

de Palmela notifica, nos termos conjugados da alínea e) do n.º 1 e do 
n.º 4 do artigo 112.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), 
publicado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, os proprietários 
dos lotes constituídos pelo alvará de loteamento n.º 223, titulado a 
favor de Francisco Ribeiro Prata Garcia e Outros, (Processo de Lotea-
mento L -28/88), sito na freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela, 
que foi requerida por Lidl & Companhia, a alteração à licença de lotea-
mento titulada pelo alvará antes invocado, especificamente às seguintes 
prescrições dos lotes 118, 127 e 400:

Lote 118 e 127:
Diminuição do S.T.P Máxima (sem estacionamentos) de 840,00 m2 

para 630,00 m2

Diminuição da área de habitação máxima de 840,00 m2 para 630,00 m2

Redução do número de fogos de 8 para 6
Diminuição de pisos acima da cota de soleira de 4 para 3

Lote 400:
Aumento da área máxima de ocupação de 1.895,00 m2 para 2.315,00 m2

Aumento do S.T.P Máxima (sem estacionamentos) de 1.895,00 m2 

para 2.315,00 m2

Aumento da área de comércio máxima de 1.895,00 m2 para 2.315,00 m2

Assim e para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, 
de 09 de setembro (RJUE), mais se notifica que dispõem de prazo de 10 
(dez) dias úteis, a contar da data de publicação no Diário da Repú-
blica em um jornal local e no “site” da Câmara Municipal de Pal-
mela — www.cm -palmela.pt, do presente anúncio, para pronúncia 
escrita sobre a pretensão antes identificada, a dirigir à Câmara Mu-
nicipal de Palmela.

E eu, Jorge Martinho, Chefe da Divisão de Administração Urbanística, 
da Câmara Municipal do Concelho de Palmela, o subscrevi.

16 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Álvaro Manuel 
Balseiro Amaro.

310182756 

 MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA

Aviso n.º 1380/2017
Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que, a 23 de janeiro 
de 2017, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado 
em funções públicas com Ângela Mónica Cabral Arruda — categoria 
de assistente técnico.

24 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Roberto 
Lúcio Silva Pereira Monteiro.

310209112 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 1381/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 40.º, do 

Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, torna -se pÚblico que, no que res-
peita ao concurso externo de ingresso para admissão a estágio, com vista 
ao provimento de 28 (vinte e oito) postos de trabalho de Agente Municipal 
de 2.ª classe, publicado no Diário da República, n.º 44, de 3 de março de 
2016, se encontra afixada, nas instalações do Departamento de Recur-
sos Humanos, desta Câmara Municipal, sitas na Rua Acácio Barreiros, 
n.º 1 — 2.º andar, na Portela de Sintra, em Sintra, bem como publicitada 
na página eletrónica da Autarquia, a lista de classificação e ordenação final.

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 1-
-PM/2013, de 29 de outubro.

20 de janeiro de 2017. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria de Jesus Gomes.

310204869 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Aviso n.º 1382/2017

Lista unitária de ordenação final
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril torna -se pública a lista unitária de 
ordenação final do procedimento concursal comum na modalidade de 
relação de emprego público por tempo Indeterminado — contrato de tra-
balho em funções públicas, tendo em vista o preenchimento de um posto 
de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior — Turismo, 
inserido na Divisão de Urbanismo, Ambiente, Qualidade e Intervenção, 
aberto por despacho de 9 de maio de 2016 do Exmo. Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Armando Varela, no âmbito da competência 
própria, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 9 de 
junho de 2016, homologada por despacho do Presidente da Câmara 
Municipal, datado de 23 de janeiro de 2017.

Candidatos Aprovados
1.º João Pedro Ricos Olhos Guerra — 17,6 valores

Candidato Excluídos
Ana Lúcia Lopes Marques — b)
Ana Rita Moura Torres — a)
Andreia Remédios Correia Dias — b)
Beatriz Susana Baptista Dinis — c)
Carla Sofia Fialho Figueira — b)
Célia Maria Felizardo Meira — c)
Chrystel Nunes Monteiro — a)
Crestina Simões Bicho — a)
Fernando Manuel da Silva Morgado — a)
João Carlos Pinto Fernandes — a)
João Daniel Martins Magalhães — b)
Jorge Manuel Rego Lopes — c)
Luís Miguel Saltão Borges — d)
Maria João Crespo Valente — b)
Mariana de Lemos Freitas — d)
Mariana Simões Pires — e)

a) Por não possuir as habilitações literárias exigidas, nomeadamente 
Licenciatura em Turismo

b) Por não ter comparecido ao método de seleção Prova Escrita de 
Conhecimentos


