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serão os previstos no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, 
na sua atual redação. A lista unitária da ordenação final, após homolo-
gação, é afixada em local visível e público das instalações da entidade 
empregadora pública e disponibilizada na página eletrónica do Município 
(www.cm-oaz.pt), sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário 
da República com informação sobre a sua publicitação.

22 — Posicionamento remuneratório: nos termos da alínea i) do n.º 3 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22/01, na sua atual redação, 
conjugado com o artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (LOE 2015), 
cujo efeito foi prorrogado pela Lei n.º 42/2016, de 28/12 (LOE 2017), 
a posição remuneratória de referência corresponde a:

Referências A) e D): 1.ª posição, nível 1 da Tabela Remuneratória Única 
referente à categoria de Assistente Operacional — 557,00 € (quinhen-
tos e cinquenta e sete euros), nos termos do Decreto-Lei n.º 86-B/2016 
de 29/12;

Referência B): 1.ª posição remuneratória, nível 5 da Tabela Remune-
ratória Única referente à categoria de Assistente Técnico — 683,13 € 
(seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos):

Referência C): 2.ª posição remuneratória, nível 15 da Tabela Remu-
neratória Única referente à categoria de Técnico Superior — 1.201,48 € 
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).

22.1 — Os candidatos e candidatas detentores de uma prévia relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado informam prévia 
e obrigatoriamente a entidade empregadora pública do posto de trabalho 
que ocupam e da posição remuneratória correspondente à remuneração 
que auferem.

23 — Composição do júri:
Referência A): Presidente — António Pedro Ribeiro Valente Casta-

nheira, Diretor de Departamento; vogais efetivos: Abílio Manuel Ribeiro 
Silva Estrela, Técnico Superior e Maria Júlia Martins Silva Coelho, 
Coordenadora Técnica. Vogais suplentes: Luís Filipe Simões Arêde, 
Técnico Superior e Alberto Filipe Rebelo Godinho, Técnico Superior.

Referência B): Presidente — Teresa Margarida Aguiar Melo Almeida, 
Chefe de Equipa Multidisciplinar; vogais efetivos: Áurea Conceição 
Pereira Lopes Carvalho Catalão, Técnica superior e Maria Júlia Martins 
Silva Coelho, Coordenadora Técnica. Vogais suplentes: Pedro Miguel 
Bastos Maia Flores Marcos, Técnico Superior e Rui Pedro Henriques 
Oliveira, Assistente técnico.

Referência C): Presidente — Vera Lúcia Azevedo Silva, chefe de 
unidade municipal; vogais efetivos: Paulo Jorge Silva Fernandes, técnico 
superior e Carla Donzília Lima Godinho, técnica superior. Vogais suplen-
tes: Maria Margarida Duarte Ribeiro Mota Ferreira Nascimento, chefe de 
divisão municipal e Ana Lúcia Tavares Matos Gomes, técnica superior.

Referência D): Presidente: Mário Jorge Almeida Sousa, Técnico 
Superior; vogais efetivos: José Maria Moreira Silva, Encarregado Ope-
racional e Maria Júlia Martins Silva Coelho, Coordenadora Técnica. 
Vogais suplentes: Carla Donzília Lima Godinho e Ana Lúcia Tavares 
Matos Gomes, Técnicas Superiores.

Para todos os procedimentos, o/a primeiro/a vogal suplente substituirá 
o/a presidente nas suas faltas e impedimentos.

24 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

6 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. António 
Isidro Marques Figueiredo.
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 MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso n.º 4747/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho do 

Sr. Vice -Presidente da Câmara de 30 de dezembro de 2016, nos termos 
do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicado, à Administração Local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, foi reno-
vada a comissão de serviço por um período de três anos, da Dirigente 
Intermédia de 2.º Grau, a Técnica Superior Dr.ª Fernanda Maria Taipa 
de Bessa Mendes, Chefe de Divisão de Educação, com efeitos a partir 
de 5 de março de 2017.

5 de abril de 2017. — O Vereador dos Recursos Humanos, Dr. Joa-
quim Adelino Moreira de Sousa.

310412277 

 MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

Aviso n.º 4748/2017

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria 
de assistente técnico (posto de trabalho n.º 78) — Homologação 
da lista unitária de ordenação.

Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que foi homologado, no 
dia 3 de abril de 2017, a lista unitária de ordenação final dos candidatos, 
relativamente ao procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista 
o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de 
assistente técnico (Posto de Trabalho n.º 78), para desempenhar funções 
na Divisão Financeira, aberto por aviso n.º 16091/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 247, de 27 de dezembro de 2016. 
A lista unitária de ordenação final encontra -se publicada no site do 
Município de Penalva do castelo, em www.cm -penalvadocastelo.pt e 
afixada em local visível e público do edifício dos Paços do Município.

3 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, Francisco Lopes de 
Carvalho.

310412844 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 4749/2017

Procedimentos concursais comuns para ocupação
de 73 postos de trabalho

Publicitação dos resultados obtidos
na Prova de Conhecimentos

Nos termos do disposto no artigo 33.º e no n.º 3 do artigo 30.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 se encontra 
afixada em local visível e público das instalações desta Câmara Munici-
pal e disponibilizadas na sua página eletrónica www.cm -pontadelgada.
pt, a lista ordenada alfabeticamente relativa aos resultados obtidos no 
primeiro método de seleção — prova escrita de conhecimentos dos pro-
cedimentos a que se refere o Aviso n.º 10260/2016 publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 158 de 18 de agosto de 2016, Ref.ª A3, A4, 
A5, A6, A7, A8, A9, B1, B2, B5, B6, C1, C2 e C3.

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.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, os interessados têm um prazo de dez dias úteis, a contar da data de 
publicação do presente aviso no Diário da República, para se pronunciarem.

29 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel Ca-
bral Dias Bolieiro.

310396604 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Aviso n.º 4750/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 29 de 

março de 2017, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos 
termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, com a redação introduzida pela Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro, foi designada, Sandra Maria de Matos Pires Catarino, para 
o cargo de direção intermédia de 3.º grau — Chefe de Unidade — Aeródromo 
Municipal, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, com 
efeitos à data de 1 de abril de 2017, com a seguinte fundamentação:

Aprovação no procedimento concursal;
Perfil pessoal e técnico ideal para o desempenho do cargo;
Preparação técnica e académica para eficaz apoio ao órgão executivo 

e seu presidente;
Acentuado conhecimento do Município, sua organização e atribuições 

específicas da unidade orgânica — Aeródromo Municipal.








