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Mais se informa que a referida lista, agora publicada, se encontra
afixada no placard do Gabinete de Atendimento dos Recursos Humanos
da Câmara Municipal de Cascais, e disponível para consulta no site da
CMC em www.cm-cascais.pt.

Aviso n.º 6323/2018
Cessação de Procedimento Concursal
Torna-se público que, por meu despacho proferido em 18 de abril de
2018, determinei a cessação do procedimento concursal comum para
contratação em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, para ocupação de 3 postos de trabalho da carreira/
categoria de assistente operacional — área de atividade — canalizador,
aviso n.º 3943/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 59,
de 23 de março de 2018, por motivo de inexistência/insuficiência de
candidatos para a continuidade do referido procedimento concursal, nos
termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 38.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.
30 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Hernâni Dinis Venâncio Dias, Dr.
311312065

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
Aviso n.º 6324/2018
Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado
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, torna-se público, que, na sequência de
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado para preenchimento de três
postos de trabalho na carreira de Assistente Operacional (Auxiliar de
Serviços Gerais), aberto por aviso n.º 7756/2017, publicado na 2.ª série
do Diário da República n.º 131, de 10 de julho de 2017, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no
dia 24 de janeiro de 2018, com os seguintes trabalhadores: Silvino Rui
Sarrato Toscano, Mário João Marques Abreu e Maria Adelaide Silva
Lopes Caraças Centeno, com uma remuneração mensal ilíquida correspondente à 1.ª posição remuneratória e 1 nível remuneratório.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, foi determinado que o júri do período experimental seja
o mesmo do respetivo procedimento concursal.
20 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Ricardo Miguel
Furtado Pinheiro.
311308331

MUNICÍPIO DE CASCAIS
Aviso n.º 6325/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 37.º da LTFP,
publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do disposto nos
n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados ao procedimento concursal comum de recrutamento de 10 trabalhadores em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
para a carreira e categoria de Assistente Operacional, na área funcional
de motorista, para o Departamento de Intervenção Territorial, Unidade
de Transporte e Manutenção Auto, aberto por aviso n.º 4546/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de 27 de abril, homologada
por despacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Carreiras, datado
de 17 de abril de 2018.
Lista Unitária de Ordenação Final
Candidatos

António José Faria Nicolau Figueiredo . . . . . . . . .
Eduardo Jorge Ferreira Garcia . . . . . . . . . . . . . . . .

Classificação
final

15,49 Valores
13,83 Valores

18 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Cascais,
Carlos Carreiras.
311310267

MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO
Aviso (extrato) n.º 6326/2018
Luís Manuel dos Santos Correia, Presidente da Câmara Municipal
faz saber que, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 76.º do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal de Castelo
Branco deliberou, por unanimidade, na sua reunião pública do Órgão
Executivo, realizada em 20 de abril de 2018, prorrogar o prazo da Revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte — Castelo
Branco por um período de 12 meses, contabilizados a partir do final do
prazo previamente estabelecido na reunião realizada em 17 de março de
2017. Mais deliberou determinar a publicação no Diário da República,
a divulgação na comunicação social e no sítio da Câmara Municipal de
Castelo Branco, do aviso que divulgue o teor da presente deliberação,
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do referido diploma.
20 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Manuel
dos Santos Correia.
Francisco José Alveirinho Correia, Diretor do Departamento de Administração Geral e Secretário do Órgão Executivo da Câmara Municipal
de Castelo Branco:
Declara que, na ordem de trabalhos da reunião da Câmara Municipal,
realizada no dia vinte de abril de dois mil e dezoito consta a deliberação
do seguinte teor:
4.1 — Revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte.
Prorrogação do Prazo de Elaboração da Revisão para Cumprimento do
n.º 6 do Artigo 76.º do RJIGT
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não só autorizar
a prorrogação do prazo da revisão do Plano de Pormenor da Cruz do
Montalvão Norte por um período de 12 meses, contabilizados a partir
do final do prazo previamente estabelecido na reunião realizada em
17 de março de 2017, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 76.º
do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, mas também a publicação
no Diário da República, a divulgação na comunicação social e no sítio
da Câmara Municipal de Castelo Branco, do aviso contendo o teor da
presente deliberação, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do
mesmo diploma.
20 de abril de 2018. — O Diretor do Departamento de Administração
Geral e Secretário do Órgão Executivo Municipal, Dr. Francisco José
Alveirinho Correia.
611311806

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA
Aviso n.º 6327/2018
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento
de um posto de trabalho — Carreira e categoria de Técnico Superior.
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da competência que me é conferida pela al. a), do n.º 1, do artigo 35.º, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do
artigo 33.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no n.º 1, do artigo 19.º e
na al. a), do artigo 3.º, ambos 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, e após
deliberação da Câmara Municipal, de 18 de janeiro de 2018, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º, da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, procedimento concursal comum
para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para
ocupação de um posto de trabalho previsto e não ocupado do mapa de

