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mente na 2.ª serie do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, por
extrato, a partir da data da publicação no Diário da República, na página
eletrónica do Município de Nisa, no seguinte endereço: www.cm-nisa.pt,
e no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data, num
jornal de expansão nacional.
17 de maio de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria Idalina Alves
Trindade.
310502787

MUNICÍPIO DE PALMELA
Aviso n.º 5884/2017
Procedimento concursal comum para preenchimento de posto de
trabalho de Técnico Superior (área funcional de Administração
e Gestão Pública), em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado
de 30 de março de 2017 da Senhora Vereadora Adília Candeias, no
exercício de competência delegada na área de recursos humanos, por
Despacho n.º 1/2014 de 02 de janeiro, 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, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
tempo indeterminado, com ocupação do posto de trabalho correspondente à categoria da carreira de Técnico Superior (área funcional de
Administração e Gestão Pública) constante no Mapa de Pessoal, com
efeitos a partir de 1 de abril de 2017, com o candidato a seguir mencionado, aprovado no concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série do
Diário da República n.º 120, de 24 de junho de 2016, e que, segundo
a ata da reunião do júri do concurso, homologada em 24 de fevereiro
de 2017, é o seguinte:
Paulo Alexandre da Lança Descalço, ficando colocado na 2.ª posição,
nível 15 do posicionamento remuneratório da categoria.
21 de abril de 2017. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Joana Isabel Monteiro.
310478852
Aviso n.º 5885/2017
Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum
para preenchimento de três postos de trabalho de Assistente Técnico (área funcional de Administrativo) em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado (processo
n.º 3578/2016)
Em cumprimento do disposto no 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 06 de abril, faz-se público que a lista unitária de ordenação final
do procedimento em epígrafe, aberto por aviso publicado na 2.ª série
do Diário da República n.º 120, de 24 de junho de 2016, encontra-se
disponibilizada na página eletrónica através do sítio www.cm-palmela.
pt e afixada para consulta na Divisão de Recursos Humanos da Câmara
Municipal de Palmela, sita na Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral,
n.º 39-A, 1.º andar, em Palmela.
27 de abril de 2017. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira Monteiro.
310458878

MUNICÍPIO DO PORTO
Aviso n.º 5886/2017
Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de
Assistente Técnico.
Manutenção da Exclusão/Convocatória para realização
do 1.º método de seleção
1) Na sequência da audiência prévia, realizada nos termos do disposto
no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e 31.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na sua atual redação e do Código do Procedimento

Administrativo (DL n.º 4/2015 de 07-01), notificam-se os candidatos da
manutenção da exclusão nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 31.º
conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, do procedimento
concursal comum para constituição de vínculo de emprego público,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado para a carreira/categoria de Assistente Técnico (m/f) conforme Aviso de abertura n.º 2314-A/2017, publicado no 1.º Suplemento
do Diário da República n.º 46, 2.ª série, de 06.03.2017 Ref.ª 5.
2) A lista contendo os candidatos notificados da manutenção da exclusão, encontra-se afixada no átrio da DMRH, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000-111 Porto e disponibilizada na página eletrónica
em http://balcaovirtual.cm-porto.pt> Educação e emprego> Emprego
e atividade profissional> Emprego na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer.
3) O processo do procedimento concursal pode ser consultado, na
Divisão Municipal de Seleção e Mobilidade, sita à Rua do Bolhão,
n.º 192, 6.º piso, 4000-111 Porto, mediante agendamento prévio.
4) Mais se informa nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 32.º conjugado 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, os candidatos
admitidos ao procedimento concursal supra referenciado, que a data,
hora e local para a realização da prova de conhecimentos se encontra
afixada nas instalações da Direção Municipal de Recursos Humanos
(sita na Rua do Bolhão, 192, 4000 -111 Porto) e divulgada em www.
cm -porto.pt, em http://balcaovirtual.cm-porto.pt Educação e emprego>
Emprego e atividade profissional> Emprego na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer.
A Prova de conhecimentos (PC) de natureza teórica, será escrita, de
realização individual, sem consulta e terá uma duração máxima de 1h00.
5) De acordo com o ponto 14.4 do Aviso de abertura n.º 2314-A/2017,
publicado no 1.º Suplemento do Diário da República n.º 46, 2.ª série,
de 06.03.2017, “Serão excluídos os candidatos que não compareçam a
qualquer um dos métodos de seleção, bem como, os que obtenham uma
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes
sendo aplicado o método de seleção seguinte.”
6) Mais se informa de acordo com o ponto 14.6.1 do Aviso
n.º 2314-A/2017, publicado no 1.º Suplemento do Diário da República
n.º 46, 2.ª série, de 06.03.2017, “Os candidatos que compareçam à Prova
de Conhecimentos com atraso de 15 minutos, relativamente à hora referida na convocatória, não poderão realizar o método de seleção.”
15 de maio de 2017. — A Diretora de Departamento Municipal de
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.
310499856
Aviso n.º 5887/2017
Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para as carreiras de
Técnico Superior e Assistente Técnico.
Manutenção da Exclusão/Convocatória para realização
do 1.º método de seleção
1) Na sequência da audiência prévia, realizada nos termos do disposto
no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e 31.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na sua atual redação e do Código do Procedimento
Administrativo (DL n.º 4/2015 de 07-01), notificam-se os candidatos da
manutenção da exclusão nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 31.º
conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, dos procedimentos
concursais comuns para constituição de vínculo de emprego público,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado para as carreiras/categorias de Técnico Superior e Assistente Técnico (m/f) conforme Aviso de abertura n.º 2938-A/2017,
publicado no 1.º Suplemento do Diário da República n.º 56, 2.ª série,
de 20.03.2017, Ref.as 9) e 10).
2) As listas contendo os candidatos notificados da manutenção da
exclusão, encontram-se afixadas no átrio da DMRH, sita na 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.
3) Os processos dos procedimentos concursais podem ser consultados,
na Divisão Municipal de Seleção e Mobilidade, sita à Rua do Bolhão,
n.º 192, 6.º piso, 4000-111 Porto, mediante agendamento prévio.
4) Mais se informa nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 32.º conjugado 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, os candidatos
admitidos aos procedimentos concursais supra referenciados, que a data,

