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tos pelo primeiro vogal efetivo; Vogais efetivos — Cátia Susana Lima 
Gonçalves e Valter Jorge Lopes Monteiro; Vogais Suplentes — Célia 
Maria Rodrigues Gonçalves e Sofia Vilar Gonçalves Fernandes;

Referência A.30) — Presidente do Júri — Ernesto Pedro Ferreira da 
Cruz, que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro 
vogal efetivo; Vogais efetivos — José Eduardo Afonso Vaz e José Car-
los Ferreira Rodrigues Vale; Vogais Suplentes — Isabel Barbeitos do 
Nascimento e Jorge Agostinho Tavares de Sousa;

Referência A.31) — Presidente do Júri — Ernesto Pedro Ferreira da 
Cruz, que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro 
vogal efetivo; Vogais efetivos — Cátia Susana Lima Gonçalves e José 
Carlos Ferreira Rodrigues Vale; Vogais Suplentes — Isabel Barbeitos 
do Nascimento e Jorge Agostinho Tavares de Sousa;

Referência A.32) — Presidente do Júri — Pedro Emanuel Afonso 
Condessa, que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo pri-
meiro vogal efetivo; Vogais efetivos — José Manuel Oliveira Rodrigues 
e Luís Filipe Afonso; Vogais Suplentes — Luís Daniel dos Santos Nunes 
e José Carlos Ferreira Rodrigues Vale;

21 — Acesso a Atas por parte dos candidatos
Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os 
candidatos têm acesso às atas do Júri, onde constam os parâmetros de 
avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a 
utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, 
desde que as solicitem.

22 — Notificação dos Candidatos Excluídos
Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas pre-

vistas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, para a realização da audiência dos interessados nos termos 
do Código do Procedimento Administrativo.

23 — Utilização Formulário
No âmbito do exercício de participação dos interessados, os candi-

datos devem obrigatoriamente utilizar o modelo de formulário apro-
vado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças (Despacho 
n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível no endereço eletrónico e local 
identificados no ponto 9 do presente aviso.

24 — Publicação Lista Unitária
As listas unitárias de ordenação final, após homologação, serão afi-

xadas em local visível e no edifício da Câmara Municipal de Monção e 
disponibilizadas na sua página eletrónica da, sendo ainda publicado um 
aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua 
publicitação, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, com a redação da Portaria n.º 145 -A/2011.

25 — Acesso a Homens e Mulheres
Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 1.03, em cum-

primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Por-
tuguesa “a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades, entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.

26 — Deficiência dos Candidatos
Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3.03, e para efeitos de 

admissão a concurso, os candidatos com deficiência devem declarar, 
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo 
grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/
expressão a utilizar no processo de seleção.

27 — Publicação do Procedimento Concursal
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho e no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, o presente 
procedimento concursal será publicitado: 

a) Na 2.ª série do Diário da República por publicação integral; 
b) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil 

seguinte à publicação no Diário da República; 
c) Na página eletrónica do Município de Monção; d) num Jornal de 

expansão nacional/regional, por extrato, no prazo máximo de três dias 
úteis contados da data de publicação no Diário da República.

21 de janeiro de 2019. — A Vereadora da Educação, Juventude e 
Recursos Humanos, Dr.ª Natália Pereira Rocha.

311997716 

 MUNICÍPIO DE MONFORTE

Aviso n.º 2089/2019

Procedimento concursal de caráter urgente para constituição da re-
lação jurídica de emprego público em regime de contrato em fun-
ções públicas por tempo indeterminado no âmbito de Programa 
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários — Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
Gonçalo Nuno Ribeiro Brandão Amanso Pataca Lagem, presidente da 

Câmara Municipal, no uso da competência que me confere a alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do 
n.º 2 do artigo 36.º da Portaria n.º  83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, homologo a lista unitária de ordenação 
final em 12 de dezembro de 2018, datada de 20 de novembro do mesmo ano, 
dos seguintes candidatos a assistente operacional na área de ação educativa:

Antónia Cecília Pegacha Careira;
Aurora Rosa Rodrigues Barradas Ferreira;
Carolina Maria Laranjo Conceição Sancho;
Diogo José Faia Ferreira;
Florbela de Fátima Sousa Rega Paixão;
Marisa Miranda do Polme Paulos;
Sandra Isabel Monteiro Januário;
Sandra Isabel Peixe Pereira.

Os candidatos foram aprovados no procedimento concursal, publici-
tado na Bolsa de Emprego Público, com o código OE201809/0351 em 
13 de setembro de 2018.

Os contratos de trabalho por tempo indeterminado tiveram início em 
8 de janeiro de 2019.

9 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Gonçalo Nuno 
Lagem.

311995489 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.º 2090/2019

Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria 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 pública a lista unitária de ordenação 
final do procedimento concursal n.º 3/2018, tendo em vista o recrutamento 
de 1 posto de trabalho na Carreira/Categoria de Especialista de Informática, 
Grau 1, nível 2, na área de informática, previsto e não ocupado no Mapa de 
Pessoal para o ano de 2019, na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, nos termos do Aviso datado de 24 de 
outubro de 2018, publicitado na Bolsa de Emprego Publico com o código 
OE201810/0882, no dia 26 de outubro de 2018, homologada por despacho 
do Presidente da Câmara, datado de 22 de janeiro de 2019.

André Rafael Batista Mendes — 1.º Classificado e único — 15,50

22 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Duarte dos Santos 
Almeida Novo.

312002647 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 2091/2019

Renovação de comissão de serviço
Em cumprimento do preceituado na al c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que por despacho proferido 
em 6 de dezembro de 2018 pelo Sr. Presidente da Câmara, no uso da 
competência que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, e de harmonia com o disposto no n.º 2 
do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à Administração Local 
por remissão do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
foi renovada a comissão de serviço da licenciada Maria Pilar Rodrigues 
Rodriguez, no cargo de Chefe de Divisão de Administração Geral, com 
efeitos a partir de 1 de março de 2019, pelo período de 3 anos.

10 de janeiro de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

311975732 


