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 MUNICÍPIO DO MONTIJO

Aviso n.º 13225/2018

Conclusão do Período Experimental

Para os devidos efeitos, nos termos do n.º 5 do artigo n.º 46 da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público, por meu despacho de 
16/08/2018 de homologação das atas de avaliação do período expe-
rimental que os trabalhadores abaixo designados concluíram com su-
cesso o período experimental para ocupação de postos de trabalho na 
carreira/categoria de:

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Serviços Gerais)

Ana Luísa Rodrigues Góis Faria — 16,175 valores
Tatiana Sofia Sécio Martins Durão — 15,500 valores

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Coveiro)

Celestino Fernando Lucas Nunes — 12,800 valores
Fernando João de Oliveira Galo — 12,400 valores

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Motorista de Pesados)

Mário Rui Fortio Martins — 15,400 valores
Ricardo Filipe Vilãn Macedo Gomes da Silva — 15,700 valores

 MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso n.º 13226/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, torna -se público que 
foi homologada, por meu despacho de 22 de agosto de 2018, a ata da 
proposta de avaliação final do período experimental, pelo respetivo júri, 
relativamente ao trabalhador abaixo indicado, no âmbito do procedi-
mento concursal comum aberto para ocupação de posto de trabalho para 
a carreira/categoria de Técnico Superior, previsto e não ocupado no Mapa 
de Pessoal deste Município, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado — área de Proteção Civil, 
publicitado no aviso n.º 7036/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 106, de 2 de junho de 2016: 

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza)

Bruno Ricardo Martinho Rodrigues — 14,400 valores
João Filipe Paulino David — 14,600 valores
Lyubov Novosad — 14,700 valores

17 de agosto de 2018. — A Vice -Presidente da Câmara, Maria Clara 
de Oliveira Silva.

311597584 

Ref.ª Nome Categoria Classificação obtida
do período experimental

Conclusão
com Sucesso

B David Manuel Gonçalves Marques  . . . . . . . . . . . . Técnico Superior — área de Proteção Civil  . . . 16,79 valores Sim

 Em consequência do referido despacho, foi formalmente assinalada 
a conclusão com sucesso daquele período experimental através de ato 
escrito averbado ao respetivo contrato, em conformidade com o disposto 
no n.º 5 do artigo 46.º da LGTFP.

27 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Pombal, Diogo Alves Mateus, Dr.

311621201 

 MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Aviso n.º 13227/2018
Em cumprimento do n.º 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 06 
de abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final, do proce-
dimento concursal de recrutamento em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, para preenchimento de 
um posto de trabalho de Técnico Superior, da carreira Técnica Superior 
(Direito), restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regulariza-
ção extraordinária de vínculos precários, aberto por aviso publicado na 
Bolsa de Emprego Publico com o código de oferta OE201805/1119, de 
25 de maio de 2018, a qual foi homologada por despacho da Senhora 
Vereadora dos Recursos Humanos de 10 de agosto de 2018.

Candidatos aprovados
1.º Diana Carvalho Fiel — 16,33 valores
20 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves 

Ribeiro Gonçalves.
311620976 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 13228/2018

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana(PERU)
Operação de Reabilitação Urbana

Sistemática (ORU) do Centro Histórico de Santiago do Cacém

Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, torna público, que em sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal de 19 de julho de 2018, sob proposta da Câmara 
Municipal de 28 de junho de 2018, foi aprovado o Programa Estratégico 
de Reabilitação Urbana (PERU), que enquadra a Operação de Reabi-
litação Urbana Sistemática (ORU) do Centro Histórico de Santiago do 
Cacém, conforme previsto no n.º 1 do artigo 17.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, 
de 23 de outubro, na sua atual redação.

Mais se informa, que nos termos do n.º 5 do artigo 17.º do RJRU, 
os elementos que integram a ORU Sistemática do Centro Histórico 
de Santiago do Cacém podem ser consultados na página eletrónica do 
Município no endereço www.cm -santiagocacem.pt ou na Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística, no edifício da sede do Município, 
entre as 8.30h e as 16.00h.

31 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 
Beijinha.

311624629 

 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso n.º 13229/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final

Em conformidade e nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 36.º 
da portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se 
público que foi homologada por despacho do Senhor Presidente datado 
de 28.08.2018, a lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum por tempo indeterminado — um lugar na carreira e 
categoria de Técnico Superior licenciado em História da Arte para o 
exercício de funções no Núcleo de Arte da Oliva Creative Factory aberto 
pelo aviso n.º 7774/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 131 de 10 de julho de 2017.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decorrer da 
aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação da lista de 
ordenação final, a qual se encontra afixada em local visível e público 
no Piso 0 do Fórum Municipal e disponibilizada na página electrónica 
do município, em www.cm-sjm.pt.

28 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
M. R. Vultos Sequeira.

311619201 


