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 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 9503/2017

Lista unitária de ordenação final de candidatos homologada

Procedimento concursal comum, com caráter excecional, de 
recrutamento de trabalhadores, com vista ao preenchimento de 
24 (vinte e quatro) postos de trabalho, para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional — Auxiliar de Ação Educativa, na moda-
lidade de relação jurídica de emprego público a constituir por con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
No âmbito do procedimento concursal, com caráter excecional, aberto sob 

Aviso n.º 7789/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, 
de 22 de junho de 2016, para o preenchimento de 24 (vinte e quatro) postos 
de trabalho, para a carreira/categoria de Assistente Operacional — Auxi-
liar de Ação Educativa, previstos e não ocupados no mapa de pessoal da 
Câmara Municipal de Águeda (CMA), na modalidade de relação jurídica 
de emprego público a constituir por contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, notificam -se os candidatos do seguinte:

1 — Nos termos do disposto no 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 6 de abril (doravante designada por Portaria), a 
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos, 
resultante da aplicação dos métodos de seleção, foi homologada por 
despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Gil Nadais Re-
sende da Fonseca, datado de 02/08/2017, encontra -se afixada em local 
visível e público das instalações da Câmara Municipal de Águeda e 
disponibilizada na página eletrónica da Câmara Municipal de Águeda, 
em www.cm -agueda.pt.

2 — Assim, nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da 
Portaria, considera -se, desta forma, notificados os candidatos do ato de 
homologação da lista unitária de ordenação final.

3 — Mais se informa que do despacho de homologação pode ser 
interposto recurso hierárquico nos termos do artigo 39.º da Portaria.

02 de agosto de 2017. — O Vereador, João Carlos Gomes Clemente.
310690197 

 MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso n.º 9504/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por inexistência de 

candidatos à prossecução dos mesmos, por despacho do Presidente da 
Câmara Municipal de 26 de julho de 2017, foi homologada a cessação 
dos procedimentos concursais, abertos pelo aviso publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 131, de 10 de julho de 2017, para constituição 
de relação jurídica de emprego público, para preenchimento de 4 postos 
de trabalho do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Albergaria -a-
-Velha, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, nas seguintes categorias:

Concurso A — 1 Assistente Operacional (calceteiro)
Concurso B — 1 Assistente Operacional (jardineiro)
Concurso C — 1 Assistente Operacional (mecânico)
Concurso D — 1 Assistente Operacional (cantoneiro de limpeza)
26 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António 

Augusto Amaral Loureiro e Santos.
310674134 

 Edital n.º 592/2017

Classificação da Casa Velha, sita na Rua do Comércio, freguesia 
de Angeja, como Monumento de Interesse Municipal (MIM)
Delfim dos Santos Bismarck Álvares Ferreira, Vice -Presidente da 

Câmara Municipal de Albergaria -a -Velha, faz público, nos termos dos 
artigos 31.º e 57.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, do 
artigo 29.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, da alínea t) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que, por 
deliberação da Câmara Municipal de Albergaria -a -Velha, tomada em 

reunião de 7 de junho de 2017, foi determinado publicitar a classificação 
da Casa Velha, sita na Rua do Comércio, freguesia de Angeja, município 
de Albergaria -a -Velha, como Monumento de Interesse Municipal (MIM).

Nos termos do artigo 29.º da Lei n.º 107/01, de 8 de setembro, e 
do disposto no Código de Procedimento Administrativo, notificam -se 
todos os interessados.

Este imóvel fica abrangido pelos instrumentos de gestão territorial do 
Município, designadamente pela Carta de Ordenamento, Classificação e 
Qualificação do Solo, pelo Regulamento Urbanístico do Plano Diretor 
Municipal e ainda sujeito ao cumprimento das disposições constantes 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

Para constar e legais efeitos se torna público este edital, que vai ser 
publicado nos termos do artigo 56.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de 
estilo, Junta de Freguesia e publicado no sítio da Internet do Município 
de Albergaria -a -Velha, www.cm -albergaria.pt.

21 de julho de 2017. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Delfim dos Santos Bismarck Álvares Ferreira. 

  
 310660745 

 MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Aviso (extrato) n.º 9505/2017

Designação em comissão de serviço, no regime
de substituição — Cargo de dirigente intermédio de 2.º Grau
No cumprimento do disposto no n.º 1, artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que, nos termos do estatuto do pessoal 
dirigente, previsto pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na última 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, foi, por meu Despacho 
n.º 22/2017 de 08/06, designado, em comissão de serviço, no regime de 
substituição, António Manuel Leitão Serafim Viegas, com efeitos a 08 
de junho de 2017, para exercer o cargo de direção intermédia de 2.º grau 
enquanto Chefe da Divisão de Administração do Território, Atividades 
Económicas e Comunicação (DATAEC).

28 de julho de 2017. — A Vereadora do Pelouro da DAGR, Raquel 
Prazeres.

310678363 

pelo Aviso n.º 15085/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 252, de 28 de dezembro, tendo -lhe sido atribuída a avaliação de 16 
valores, concluindo com sucesso o seu período experimental a partir da 
data da referida homologação, e consolidando o seu posto de trabalho.

19 de julho de 2017. — O Primeiro Secretário da Comunidade In-
termunicipal do Tâmega e Sousa, Alírio Fernando Ribeiro da Costa.

310651219 


