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 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso n.º 1963/2018

Delegação de Competências no Presidente da Câmara Municipal 
para Autorização de Compromissos Plurianuais

Dulce dos Prazeres Fidalgo Álvaro Pássaro, Presidente da Assem-
bleia Municipal de Oliveira do Hospital, torna público, nos termos do 
artigo 47.º n.º 2 e do artigo 159.º do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 de ja-
neiro, que a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 29 de dezembro 
de 2017, aprovou, por maioria, o ponto número três da respetiva ordem 
de trabalhos, titulado «Apreciação e votação da proposta de delegação 
de competências no Presidente da Câmara Municipal para autorização de 
compromissos plurianuais até ao valor de 99.759,58 € (noventa e nove 
mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos)». A 
Assembleia Municipal, após o pedido formulado pela Câmara Municipal, 
deliberação de 30 de novembro de 2017, delegou no Sr. Presidente da 
Câmara a competência de autorização prévia, prevista na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 
(LCPA), para assunção de compromissos plurianuais de montante inferior 
ao referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 08 de junho, na sua atual redação (99.759,58 €), cuja autorização não 
tenha sido dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, 
nos termos do n.º 3 do artigo 6.º da LCPA.

29 de janeiro de 2018. — A Presidente da Assembleia Municipal, 
Dulce dos Prazeres Fidalgo Álvaro Pássaro.

311097854 

 MUNICÍPIO DE PINHEL

Aviso n.º 1964/2018
Para os efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 2 de 

junho se faz público que foram celebrados Contratos de Trabalho por 
tempo indeterminado, com os seguintes trabalhadores:

Élio Marques Pereira; Helena Maria Morgado Saraiva e Catarina 
Andreia Vianez Salvador Neta, com a Carreira e Categoria de Técnico 
Superior, 2.ª posição remuneratória, nível 15, com efeitos a 12.12.2017;

António Miguel Lameiras Borrego, com a categoria de Assistente 
Operacional, com a 1.ª posição e nível remuneratório 1, com efeitos 
a 04.01.2018

26 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Sa-
raiva Ventura.

311094573 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 1965/2018

Homologação de Lista Unitária de Ordenação Final 
de Procedimento Concursal

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145 -A/2011 de 
6 de abril, informa -se que a lista unitária de ordenação final dos candi-
datos admitidos e oponentes aos métodos de seleção do Procedimento 
Concursal Comum para Ocupação de um Posto de Trabalho na carreira de 
Técnico Superior — área de Direito — Divisão de Gestão Financeira da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada, publicado por aviso n.º 2261/2017, 
na 2.ª série do Diário da República n.º 45, de 3 de março de 2017 foi 
homologada por Despacho da senhora Vereadora Alexandra Vitória 
Falcão Pereira de Viveiros de 22 de janeiro de 2018, estão disponíveis 
na página eletrónica do Município (cm -pontadelgada.pt) e afixadas em 
local próprio na Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, sita na 
Rua de Santa Luzia, n.º 18, 9504523  -Ponta Delgada.

23 de janeiro de 2018. — O Presidente, José Manuel Cabral Dias 
Bolieiro.

311091713 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 1966/2018
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e por despacho da Senhora Vice-

-Presidente, Prof.ª Doutora Guilhermina da Silva Rego, faz -se público 
que foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na 
categoria com os seguintes trabalhadores:

Filomena Isabel Gonçalves Almeida Pinto (95561), assistente técnica, 
Posição Remuneratória entre a 1.ª e 2.ª

Carla Alexandra de Sousa Gomes Ferreira (95591), assistente opera-
cional, Posição Remuneratória 2.ª

Sandra Cristina da Silva Teixeira Leite (95615), assistente operacional, 
Posição Remuneratória 2.ª

Ema Isolina da Rocha Coimbra Rodrigues (95578), assistente opera-
cional, Posição Remuneratória 2.ª

Sandra Maria Machado Figueiredo Pereira Mateus (95584), assistente 
operacional, Posição Remuneratória 2.ª

Maria da Conceição da Rocha Cardoso (97235), assistente operacio-
nal, Posição Remuneratória 2.ª

Maximiana Pereira Lucas (98230), assistente operacional, Posição 
Remuneratória 2.ª

Ana Maria Azevedo Freitas (95555), assistente operacional, Posição 
Remuneratória entre a 6.ª e 7.ª

Maria Delfina Oliveira da Silva Acha (98246), assistente operacional, 
Posição Remuneratória 2.ª

Maria Clara Pereira dos Santos Martins (97212), assistente operacio-
nal, Posição Remuneratória entre a 10.ª e 11.ª

Maria Eugénia de Jesus Sousa Guimarães (97229), assistente opera-
cional, Posição Remuneratória 5.ª

Maria da Conceição de Jesus Costa (98163), assistente operacional, 
Posição Remuneratória entre a 2.ª e 3.ª

5 de janeiro de 2018. — A Diretora de Departamento Municipal de 
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

311096177 

 Aviso (extrato) n.º 1967/2018
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do ar-

tigo 4.º, da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, e por despacho da Senhora 
Vereadora, Dr.ª Ana Catarina da Rocha Araújo, faz -se público que foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria 
com os seguintes trabalhadores:

João Filipe Pacheco de Almeida (101323), técnico superior, Posição 
Remuneratória entre a 4.ª e 5.ª

Ricardo Miguel da Cunha Mendes (101526), técnico superior, Posição 
Remuneratória 2.ª

Maria do Céu Gouveia Andrade (100805), técnico superior, Posição 
Remuneratória entre a 3.ª e 4.ª

5 de janeiro de 2018. — A Diretora de Departamento Municipal de 
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

311096299 

 Aviso n.º 1968/2018

Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de 
Técnico Superior.

Manutenção da Exclusão no âmbito do 1.º método de seleção/ 
Convocatória para realização do 2.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 no âmbito do 1.º método de seleção, 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 a carreira/categoria 
de Técnico Superior (m/f) conforme Aviso de abertura n.º 8432/2017, 
publicado no Diário da República n.º 144, 2.ª série, de 27.07.2017, Ref.
as 22), 23) e 31).

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 con-
cursais 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.












