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PARTE G

 EDIA — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

Edital n.º 861/2018
Nos termos dos artigos 61.º e 68.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de de-

zembro e dos artigos 21.º, 23.º e 24.º do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 
31 de maio, torna -se público que deu entrada na EDIA — Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A. (EDIA) um pedido 
de utilização dos recursos hídricos com o fim de captar água da albufeira 
de Alqueva para rega de uma área superior a 50 ha. A referida utilização 
localiza -se na freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, 
concelho de Elvas e possui as seguintes características:

Captação de águas superficiais do domínio público hídrico para rega 
de 90 ha, no prédio rústico denominado «Herdade do Lobo», inscrito na 
matriz da freguesia Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, sob o 
artigo 4, da secção K e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Elvas, através de duas bombas elétricas submersíveis, cujas Coordenadas 
Hayford -Gauss Militares são M = 287 718; P = 205 811 m, captando 
um volume máximo anual de 275 000 m3 (ano seco).

Todos os interessados podem, querendo, requerer junto da EDIA, um 
idêntico pedido de atribuição de concessão com o objeto e finalidade 
ora publicitada, durante o prazo de 30 dias úteis a contar da data de 
publicação do presente Edital.

Caso se verifique a apresentação de pedidos idênticos, será iniciado 
um procedimento concursal entre os interessados, conforme prevê a 
alínea e) do n.º 5 do artigo 21.º, por remissão do n.º 6 do artigo 24.º, 
todos do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio.

Podem ainda os interessados, querendo, apresentar objeções à referida 
pretensão, por escrito, até ao termo prazo de 30 dias úteis a contar da 
data da publicação do presente Edital.

E para constar que se lavrou o presente Edital, o qual será afixado 
nos locais de estilo durante o prazo de 30 dias.

Para informações complementares, os interessados deverão dirigir-
-se à EDIA, Rua Zeca Afonso n.º 2, 7800 -522 Beja, Tel.: 284 315 245, 
Fax: 284 315 248.

23 de agosto de 2018. — O Presidente, José Pedro Salema.
311604127 

PARTE H

 CIMAL — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
DO ALENTEJO LITORAL

Aviso n.º 12763/2018

Cessação de procedimentos concursais
Nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, na sua redação em vigor, torna -se público que por deliberação do 
Conselho Intermunicipal de 20/06/2018, com fundamento na ocupação 
de Postos de Trabalho no âmbito do Programa de Regularização Extra-
ordinária dos Vínculos Precários, estabelecido pela Lei n.º 112/2017, de 
29 de dezembro, cessaram os procedimentos concursais para constituição 
de relação jurídica de emprego com contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para preenchimento dos postos de 
trabalho a seguir mencionados:

i) Um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior 
(Lic. em Engenharia Civil), publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 131, de 10 de julho de 2017, com o Aviso n.º 7749/2017 e código de 
Oferta na BEP OE201707/0170;

ii) Um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior 
(Lic. Em Comunicação Social), publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 131, de 10 de julho de 2017, com o Aviso n.º 7750/2017 e 
código de Oferta na BEP OE201707/0171.

27 -07 -2018. — O Presidente do Conselho Intermunicipal, Vítor Ma-
nuel Chaves de Caro Proença.

311602572 

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO

Aviso n.º 12764/2018

Procedimentos concursais para constituição de relação jurídica de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, no âmbito do programa 
de regularização extraordinária de vínculos precários.

Promovida a audiência aos interessados nos termos do artigo 122.º 
do Código de Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 1 do 

artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 jan., alterada e republicada pela 
Portaria 145 -A/2011, de 6 abr., verificou -se não ter havido pronuncia-
mento por parte dos candidatos excluídos no decurso dos procedimentos 
concursais, ou por parte dos candidatos graduados, nos mesmos.

Assim, em cumprimento do estipulado no artigo 36.º da Portaria acima 
referida, torna -se público que foram homologadas as listas unitárias de 
ordenação final, referente aos procedimentos concursais, no âmbito do 
programa de regularização extraordinária de vínculos precários, abertos 
pelos seguintes Avisos:

BEP — Bolsa de Emprego Público — OE201806/0797
BEP — Bolsa de Emprego Público — OE201806/0798
BEP — Bolsa de Emprego Público — OE201806/0800
BEP — Bolsa de Emprego Público — OE201806/0801

Assim, em cumprimento com o estipulado no artigo 36.º da Porta-
ria 83 -A/2009, de 22 jan., alterada e republicada pela Portaria 145 -A/2011, 
de 6 abr., torna -se público o ato de homologação das lista de ordenação 
final, informando que as listas se encontram afixadas em local visível 
e público nas instalações da CIM Alto Minho e disponíveis na página 
eletrónica — www.cim -altominho.pt /O que fazemos/Área Administra-
tiva e Financeira/Concursos de Pessoal

23 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho Intermunicipal 
da CIM Alto Minho, José Maria Costa.

311603722 

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 12765/2018
No âmbito do procedimento concursal comum, com caráter excecio-

nal, de recrutamento de 26 (vinte e seis) postos de trabalho, na moda-
lidade de relação jurídica de emprego público a constituir por contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto sob o 
Aviso n.º 7770/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, 
de 11 de junho de 2018, informa -se os candidatos às Referências A, B, 
C, D, E, F, G, H, I, J, L, M e aos candidatos do procedimento concursal, 
com caráter excecional, de recrutamento de 1 (um) posto de trabalho, 
na modalidade de relação jurídica de emprego público a constituir por 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, aberto 
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sob o Aviso n.º 7769/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 111, de 11 de junho de 2018, do seguinte:

1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, conjugado com 
o artigo 31.º, todos 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, encontram -se 
afixadas no hall de entrada do edifício da Câmara Municipal de Águeda, 
sito na Praça do Município, 3754 -500 Águeda e disponíveis na página 
eletrónica desta Câmara Municipal (www.cm -agueda.pt) em: Municí-
pio — Recursos Humanos — Procedimentos Concursais — Após Fase 
de Candidatura, as listas de candidatos admitidos e excluídos aos pro-
cedimentos concursais anteriormente mencionados.

2 — De acordo com o n.º 1 do artigo 36.º da referida Portaria, con-
jugado com os artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, os candidatos excluídos dispõem de 10 dias úteis, contados 
da data de publicação do presente Aviso no Diário da República, para 
se pronunciarem por escrito, utilizando formulário próprio (Exercí-
cio de Direito de Participação de Interessados), disponível na página 
eletrónica desta Câmara Municipal (www.cm -agueda.pt) em: Municí-
pio — Recursos Humanos — Procedimentos Concursais, e remetido por 
correio em carta registada e com aviso de receção para Câmara Muni-
cipal de Águeda, Praça do Município, 3754 -500 Águeda, ou entregue 
pessoal mente no serviço de Recursos Humanos da Câmara Municipal 
de Águeda, durante o horário normal de funcionamento (das 09:00 horas 
às 16:30 horas) ou remetidas por correio eletrónico para o endereço 
geral@cm -agueda.pt, devendo ser garantido que os anexos do e -mail 
não excedam os 9MB sob pena de não serem rececionados.

23 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Enf.º Jorge Almeida.

311604354 

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 12766/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna -se pública a lista 
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta 
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm -albufeira.pt, 
do procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro — tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de técnico superior, atividade de artes visuais — mul-
timédia, aberto pelo aviso publicado na Bolsa de Emprego Público a 
30 de janeiro de 2018, a qual foi homologada por meu despacho, de 20 
de julho de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

23 de agosto de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311604119 

 Aviso n.º 12767/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna -se pública a lista 
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta 
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm -albufeira.pt, do 
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo certo, 
visando o preenchimento de dez postos de trabalho na carreira/categoria 
de assistente técnico, atividade de animação sociocultural, aberto pelo 
aviso n.º 11096/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 185, de 25 de setembro de 2017, a qual foi homologada por delibe-
ração da Câmara Municipal, de 20 de julho de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

23 de agosto de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311604087 

 Aviso n.º 12768/2018
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, faz -se público que, realizado que foi o 
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preen-
chimento de quatro postos de trabalho na carreira/categoria de assistente 
operacional, atividade de motorista de transportes coletivos, o Município 
de Albufeira celebrou Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado com António José Cotrim Santos Martins, para 

a carreira/categoria de assistente operacional, posição 1, nível 1, remu-
neração base de € 580,00, com efeitos a 1 de agosto de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

23 de agosto de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311604468 

 Aviso n.º 12769/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna -se pública a 
lista unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações 
desta entidade e publicada na página eletrónica em www.cm -albufeira.
pt, do procedimento concursal comum, para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista 
o preenchimento de três postos de trabalho na carreira/categoria de 
assistente técnico, atividade de nadador-salvador, aberto pelo aviso 
n.º 10763/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, 
de 19 de setembro de 2017, a qual foi homologada por meu despacho, 
de 20 de julho de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

23 de agosto de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311603974 

 Aviso n.º 12770/2018
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, faz -se público que, realizado que 
foi o procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro, tendo em vista o preenchimento de doze postos de trabalho 
na carreira/categoria de assistente operacional, atividade de auxiliar 
técnico de educação, o Município de Albufeira celebrou Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, para a car-
reira/categoria de assistente operacional, posição 1, nível 1, remuneração 
base de € 580,00, com:

Aldina Maria da Silva Guerreiro, com efeitos a 16 de julho de 2018;
Anabela Gonçalves Guerreiro Rodrigues, com efeitos a 27 de julho 

de 2018;
Idalécia Rodrigues Alves Guerreiro, com efeitos a 16 de julho de 2018;
Maria Eduarda Domingos Figueira Claudino Pereira, com efeitos a 

16 de julho de 2018;
Maria de Lurdes Fernandes Cavaco Piquete, com efeitos a 16 de 

julho de 2018;
Mónica Rita Cavaco Garcês da Silva, com efeitos a 16 de julho de 2018;
Sandra Marisa Andrade e Gonçalves, com efeitos a 26 de julho de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

23 de agosto de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311604443 

 Aviso n.º 12771/2018
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, faz -se público que, realizado que foi o 
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preen-
chimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de assistente 
operacional, atividade de leitor, o Município de Albufeira celebrou 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 
com André Filipe da Encarnação Dores Viola, para a carreira/categoria de 
assistente operacional, posição 1, nível 1, remuneração base de € 580,00, 
com efeitos a 1 de agosto de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

23 de agosto de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311604451 

 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso (extrato) n.º 12772/2018

Lista Unitária de Ordenação Final

Nos termos e para os efeitos conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º da 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com o disposto no n.º 6 do ar-


