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Referência b): 1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Técnico Superior 
para o Setor Juventude e Associativismo/Ação Social (Licenciatura em 
Sociologia) — DAF

Referência c): 1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Técnico Supe-
rior para a Secção de Património e Aprovisionamento (Licenciatura em 
Administração Pública/Políticas Públicas) — DAF

Referência e): 1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Técnico Su-
perior para o Setor de Gestão Urbanística (Licenciatura em Arquite-
tura) — DPGU

4 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Hen-
rique Bertino Batista Antunes.

311628363 

 MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA

Aviso n.º 13275/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento de um trabalhador 
para exercer funções na Divisão de Obras, Planeamento Urbanís-
tico, Serviços e Equipamentos Urbanos e Ambiente — Sector de 
Obras e Serviços Municipais em Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado na carreira e categoria de 
assistente operacional, na área de atividade de canalizador.

Lista Unitária de Ordenação Final
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 n.º 145 -A/2011, 
torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação Final relativo ao procedi-
mento concursal em epígrafe, aberto pelo Aviso n.º 7333/2018, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, de 30 de maio, a qual foi homologada 
por despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 30 de agosto de 
2018, ao abrigo do n.º 2 do aludido artigo 36.º, da citada Portaria: 

Nome Classificação

1.º Adelino Martins Farinha  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,45 Valores.
 2.º Carlos dos Santos Pereira Guerreiro  . . . . . . . . 14,80 Valores.
3.º Joaquim António Ribeiro Boeiro . . . . . . . . . . . 12,15 Valores.
4.º Paulo Nuno Dias Fernandes. . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Valores.

 31 de agosto de 2018. — O Presidente de Câmara, João Manuel 
Ventura Grilo de Melo Lobo.

311625269 

 Aviso n.º 13276/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento de dois traba-
lhadores para exercerem funções na Divisão de Obras, Planea-
mento Urbanístico, Serviços e Equipamentos Urbanos e Am-
biente — Sector de Obras e Serviços Municipais em Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado na 
carreira e categoria de assistente operacional, na área de atividade 
de motorista de transportes coletivos.

Lista Unitária de Ordenação Final
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 n.º 145 -A/2011, 
torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação Final relativo ao procedi-
mento concursal em epígrafe, aberto pelo Aviso n.º 7333/2018, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, de 30 de maio, a qual foi homologada 
por despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 30 de agosto de 
2018, ao abrigo do n.º 2 do aludido artigo 36.º, da citada Portaria: 

Nome Classificação

1.º Abílio Mendes Baltazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,10 Valores.
2.º Tiago Joaquim Bernardo da Eira . . . . . . . . . . . 13,35 Valores.
3.º Jorge Miguel da Cruz Dias Cardoso  . . . . . . . . 12,60 Valores.

 31 de agosto de 2018. — O Presidente de Câmara, João Manuel 
Ventura Grilo de Melo Lobo.

311625252 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 13277/2018

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU)

Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU)
 do Centro Histórico do Cercal do Alentejo

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 do Cercal do 
Alentejo, 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 
do Cercal do Alentejo 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.

311624897 

 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso n.º 13278/2018

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
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, se faz público que, na sequência da con-
clusão do respetivo procedimento concursal comum de recrutamento 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, e por despacho do signatário de 13 de julho de 2018, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com efeitos a partir de 16 de julho de 2018, com o seguinte 
candidato aprovado no procedimento:

Maria Prazeres Rodrigues Gomes, a única candidata aprovada no 
procedimento concursal, para preenchimento de um posto de trabalho 
da categoria de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Téc-
nico, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização 
de vínculos precários, sendo posicionado na 1.ª posição remuneratória 
da carreira e categoria de Assistente Técnico e no nível 5 da tabela 
remuneratória única.

A presente contratação não está sujeita a fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.

Com competências delegadas
16 de julho de 2018. — O Vereador, Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço.

311625958 

 Aviso n.º 13279/2018

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnico

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, na sua redação atual, faz -se público que se encontra afixada e dis-
ponível na página eletrónica da Câmara Municipal (www.cm -spsul.pt), a 
lista unitária de ordenação final, homologada por despacho do Vereador 
com competências delegadas, de 12/07/2018, do procedimento concur-
sal comum de recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento de um 
posto de trabalho de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente 
Técnico, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regulariza-
ção de vínculos precários, aberto por deliberação da Câmara Municipal 
de 18 de abril de 2018 e publicitado na Bolsa de Emprego Público em 
29/05/2018, com o código de oferta 201805/1439.

16 de julho de 2018. — O Vereador, Dr. Pedro Miguel Mouro 
Lourenço.

311625836 


