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Os candidatos nomeados devem tomar posse no prazo de vinte dias a 
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

2 de maio de 2019. — A Presidente da Câmara, Hortênsia dos Anjos 
Chegado Menino.

312269616 

 MUNICÍPIO DE MORA

Aviso n.º 8676/2019

Abertura do procedimento concursal comum para o preenchimento 
de 2 postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do Município 
de Mora em regime de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, pelo período de um ano, com possibilidade 
de renovação até ao período máximo de 3 anos para a carreira e 
categoria de assistente operacional.
O Presidente da Câmara Municipal de Mora, usando dos poderes que 

lhe confere a alínea a), do n.º 2, do artigo 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, determina, de acordo com as disposições conjugadas do 
artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, determina a retificação 
do prazo de abertura do procedimento concursal acima referenciado, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de 22 de abril de 2018.

O prazo de abertura será de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, para os seguintes procedimentos:

Referência a):
1 posto de trabalho de Assistentes Operacionais, no setor de ofici-

nas — atividade 6;

Referência b):
1 posto de trabalho de Assistentes Operacionais, no Setor de Trans-

porte e Parque de Maquinas — atividade 3.
3 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís Simão 

Duarte de Matos.
312268133 

 Aviso n.º 8677/2019

Procedimento concursal comum para recrutamento de pessoal em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado na carreira e categoria de assistente operacional, 
Setor de Transporte e Parque de Máquinas, Atividade 2.
O Presidente da Câmara Municipal de Mora, usando dos poderes que 

lhe confere a alínea a), do n.º 2, do artigo 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, determina, de acordo com as disposições conjugadas do 
artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, determina a retificação 
do prazo de abertura do procedimento concursal acima referenciado, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 79, de 23 de abril de 2018.

O prazo de abertura será de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República.

3 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís Simão 
Duarte de Matos.

312268555 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 8678/2019

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

22/01, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 06/04, torna -se 
público que a lista de ordenação final dos candidatos ao procedimento 
concursal comum para recrutamento de um Assistente Operacional na 
carreira geral de Assistente Operacional, para o Serviço Municipal de 
Proteção Civil, através de constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, cujo aviso de abertura foi publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 24/04/2018, homologada 
através do meu Despacho n.º 1569/2019, datado de 29/04/2019, encontra-
-se afixada na Divisão de Recursos Humanos e Jurídica e disponível na 
página eletrónica do município: www.cm -odemira.pt.

Competência delegada.
29/04/2019. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Telma Cris-

tina Felizardo Guerreiro.
312269421 

 Aviso n.º 8679/2019

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

22/01, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 06/04, torna -se 
público que a lista de ordenação final dos candidatos ao procedimento 
concursal comum para recrutamento de um Assistente Operacional na 
carreira geral de Assistente Operacional, para a Divisão de Infraestrutu-
ras e Logística, através de constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, cujo aviso de abertura foi publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 24/04/2018, homologada 
através do meu Despacho n.º 1535/2019, datado de 22/04/2019, encontra-
-se afixada na Divisão de Recursos Humanos e Jurídica e disponível na 
página eletrónica do município: www.cm -odemira.pt.

Competência delegada.
30/04/2019. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Telma Cris-

tina Felizardo Guerreiro.
312269535 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Aviso n.º 8680/2019
Para efeitos do disposto na alínea b), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência do 
meu despacho datado de 15 de abril de 2019, e no uso da competência 
que me confere a alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do concurso externo de ingresso para 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
Técnico de Informática de grau 1, nível 1, da carreira (não revista) de 
Técnico de Informática, aberto por aviso n.º 12094/2018, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de 23 de agosto de 2018, e após 
negociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, com efeitos a 01 de maio de 2019, 
com o candidato Duarte Miguel Fouto Prates, sendo posicionado entre 
os níveis 13 e 14 da Tabela Remuneratória Única, com a remuneração 
correspondente ao montante pecuniário de 1.139,69 euros, antecedido 
de um período experimental de vínculo, que corresponde ao estágio de 
ingresso na carreira com duração de seis meses no qual será posicionado 
no nível 11 da Tabela Remuneratória Única a que corresponde o montante 
pecuniário de 995,51 euros.

2 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira 
Hilário.

312266968 

 Aviso n.º 8681/2019
Para os devidos efeitos e 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, na sua atual 
redação, torna -se público que por meus despachos datados de 30 de 
abril de 2019, foram autorizadas as consolidações definitivas das mo-
bilidades internas intercarreiras abaixo indicadas, ao abrigo do disposto 
no artigo 99.º -A, aditado à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou 
o Orçamento de Estado para o ano 2017, tendo sido celebrados os 
respetivos contratos de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com efeitos a 01 de maio de 2019, designadamente com as 
seguintes trabalhadoras:

Ângela Maria Martins Lopes e Sílvia Maria Benevenuto Martins na 
categoria de Técnico Superior da carreira de Técnico Superior, com 
posicionamento correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15, 
da tabela remuneratória única.

3 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira 
Hilário.

312267453 

 Aviso n.º 8682/2019
Para os devidos efeitos torna -se público que foi homologada por meu 

despacho de 3 de maio de 2019, a lista de ordenação final dos candida-
tos, relativa ao procedimento concursal comum para preenchimento de 
um posto de trabalho de técnico superior (área de psicologia clínica), 
Referência B, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município 
de Ponte de Sor, para constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, aberto pelo aviso n.º 2368/2018, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro.


