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 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 4279/2018

Convocatória para o método de seleção 
Entrevista Profissional de Seleção

Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, informam -se os candidatos admitidos 
aos procedimentos concursais comuns abertos pelo Aviso n.º 10260/2016, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 158, de 18 de agosto, 
Ref.as A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4 e C5, que 
a aplicação do método de seleção Entrevistas Profissionais de Seleção 
encontra -se disponível na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada (www.cm -pontadelgada.pt) e afixadas no átrio do rés -do-
-chão dos Paços do Concelho e no n.º 18 da Rua de Santa Luzia, sita 
em Ponta Delgada. Os candidatos deverão estar presentes no local, com 
10 minutos de antecedência, munidos do Cartão de Cidadão ou outro 
documento de identificação válido, com fotografia.

A falta de comparência determina a exclusão do procedimento con-
cursal.

22 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.

311160952 

 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Aviso n.º 4280/2018

Lista unitária de ordenação final — Homologação
Para efeitos do disposto no n.os 4 a 6 do 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 6 de abril, notificam-se os candidatos do procedi-
mento concursal comum, publicado pelo Aviso n.º 6675/2017, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 113, de 12 de junho, da homologação da lista 
unitária de ordenação final, por despacho datado de 9 de março de 2018, 
que a mesma se encontra afixada para consulta no átrio do edifício da 
Câmara Municipal, sito na Praça Paulo VI, em Sátão e disponibilizada 
na página eletrónica, em www.cm -satao.pt.

12 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Manuel Lopes dos Santos.

311211196 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 4281/2018
Para efeitos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 214.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que se encontra pendente contra Paulo 
Alexandre Simões Araújo, um processo disciplinar a correr termos 
na Câmara Municipal de Setúbal. Em face do trabalhador se encon-
trar ausente em parte incerta, fixa -se um prazo de 30 dias a partir da 
data da publicação do presente aviso para apresentação da sua defesa.

2 de março de 2018. — A Instrutora, Ana Sofia de Oliveira Rodri-
gues Pires.

311213229 

 Aviso n.º 4282/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho de assistente operacional (ação educativa-

-apoio educativo) da carreira geral de assistente operacional

Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios 
dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna -se 
público que, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e com referência à alínea a) 
do n.º 2 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), na sequência de procedimento concursal comum para ocupação 
de um posto de trabalho de assistente operacional (ação educativa -apoio 
educativo) da carreira geral de assistente operacional, aberto pelo aviso 
n.º 295/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 
06/01/2017, e na Bolsa de Emprego, em 06/01/2017 com o código de 

oferta n.º OE201701/0100, foram celebrados contratos de trabalho em 
funções públicas, com os seguintes trabalhadores:

Sandra Isabel Amieiro Cardoso Gato, Mara Filipa dos Santos Profano, 
Sandra Maria Marques Mateus Castilho dos Santos, Paula Maria Marta 
da Cruz Marim, Ana Rita Portela Pereira, Joana Isabel da Silva Martins, 
Carla Maria Rebelo Lança das Dores, Jorge Humberto Nunes dos Santos 
e Ana Maria Santiago dos Santos, com início a 1 de março de 2018, e 
Patrícia Alexandra da Silva de Jesus Saúde, com início a 19 de março 
de 2018, e para o desempenho de funções correspondentes à categoria 
de Assistente Operacional (Ação Educativa -Apoio Educativo) da carreira 
geral de Assistente Operacional, na 2.ª posição remuneratória e nível 2 
da tabela remuneratória única (€ 580,00).

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

12 de março de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311213197 

 Aviso n.º 4283/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho de Assistente Operacional (Turismo)

da Carreira Geral de Assistente Operacional
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios 

dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna -se pú-
blico que, 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, e com referência à alínea a) do n.º 2 
do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
na sequência de procedimento concursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho de Assistente Operacional (Turismo) da carreira geral 
de Assistente Operacional, aberto por aviso n.º 295/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, em 06/01/2017 e na Bolsa de 
Emprego, em 06/01/2017 com o código de oferta n.º OE201701/0105, 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas, com os 
seguintes trabalhadores:

Carla Sabina de Carvalho Fontes da Silveira Lorena, Sandra Isabel 
Farinhas Testa Felicidade, Ana Teresa Mendes Maria, Ana Cristina 
Coelho Carriço, Joaquim António Matias Batata e Nuno Miguel Tavanez 
Raposeiro com início a 1 de março de 2018, e para o desempenho de 
funções correspondentes à categoria de Assistente Operacional (Turismo) 
da carreira geral de Assistente Operacional, na 2.ª posição remuneratória 
e nível 2 da tabela remuneratória única (€580,00).

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

12 de março de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311213172 

 MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Aviso n.º 4284/2018

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento 
de um posto de trabalho — Técnico Superior — Licenciatura em 
Gestão e/ou Contabilidade e Finanças Públicas.
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da compe-

tência que me é conferida pela alínea a) do n.º 1, do art. 35.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 
do art. 33.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no n.º 1, do art. 19.º e 
na al. a), do art. 3.º, ambos 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, e após 
deliberação da Câmara Municipal, de 07 de março de 2018, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, nos termos do art. 26.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, procedimento concursal comum 
para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
ocupação de um posto de trabalho previsto e não ocupado do mapa de 
pessoal do Município de Sobral de Monte Agraço.

2 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e seu Anexo 
(adiante designada por LTFP); DL 209/2009, de 3 de setembro, na sua 




