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e categoria de Técnico Superior licenciado em Comunicação Social 
para o exercício de funções na Divisão de Cultura aberto pelo aviso 
n.º 7774/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 131 de 
10 de julho de 2017.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decorrer da 
aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação da lista de 
ordenação final, a qual se encontra afixada em local visível e público 
no Piso 0 do Fórum Municipal e disponibilizada na página eletrónica 
do município, em www.cm-sjm.pt.

29 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
M. R. Vultos Sequeira.

311397035 

 Aviso n.º 7929/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final
Em conformidade e nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 36.º 

da portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-
-se público que foi homologada por despacho do Senhor Presidente 
datado de 29.05.2018, a lista unitária de ordenação final do proce-
dimento concursal comum por tempo indeterminado — um lugar na 
carreira e categoria de Técnico Superior licenciado em História da Arte 
para o exercício de funções na Divisão de Cultura aberto pelo aviso 
n.º 7774/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 131 de 
10 de julho de 2017.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decorrer da 
aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação da lista de 
ordenação final, a qual se encontra afixada em local visível e público 
no Piso 0 do Fórum Municipal e disponibilizada na página eletrónica 
do município, em www.cm -sjm.pt.

29 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
M. R. Vultos Sequeira.

311396996 

 Declaração de Retificação n.º 440/2018

Retificação do Aviso n.º 7139/2018, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 101, de 25 de maio de 2018

Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 7139/2018 no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 101, de 25 de maio de 2018, relativo a 
procedimento concursal comum para a constituição de relações jurídicas 
de emprego público por tempo determinado, cumpre proceder à respetiva 
retificação, nos termos a seguir:

No título, onde se lê:
«Procedimento concursal comum para constituição de relações 

jurídicas de emprego público por tempo determinado»
deve ler-se:

«Procedimento concursal comum por tempo determinado, a termo 
resolutivo certo, para constituição de reservas de recrutamento»
No primeiro parágrafo, onde se lê:

«procedimento concursal comum para preenchimento dos seguintes 
postos de trabalho»

deve ler-se:
«procedimento concursal comum por tempo determinado, a termo 

resolutivo certo, para constituição de reservas de recrutamento para 
preenchimento dos seguintes postos de trabalho»

29 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
M. R. Vultos Sequeira.

311392312 

exerçam funções a tempo inteiro ou a meio tempo, composto por um 
Secretário;

Considerando a importância de conferir uma maior eficácia ao execu-
tivo municipal, nomeadamente através de uma definição de competências 
que permita um maior controlo de execução e uma maior disponibili-
dade dos eleitos para o acompanhamento pormenorizado, em todas as 
vertentes, dos pelouros que a cada um competem;

Considerando a proposta conjunta que me foi apresentada pelos Se-
nhores Vereadores a tempo inteiro, datada de 18 de maio de 2018, nos 
termos do disposto no n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, para a 
criação de um Gabinete de Apoio à Vereação e com a identificação do 
Secretário a designar;

Determino a constituição de um Gabinete de Apoio à Vereação e, 
nos termos previstos no n.º 4 do artigo 43.º da supramencionada Lei, 
designo o senhor Pedro Jorge Dionísio Baptista, portador do cartão de 
cidadão n.º 10332393, válido até 13/06/2022, emitido pela República 
Portuguesa, residente em Ladeira d’Ângela, n.º 3, freguesia de Santo 
António, município de São Roque do Pico, Técnico Administrativo 
da Santa Casa da Misericórdia de São Roque do Pico, para o lugar de 
Secretário, em regime de comissão de serviço e com legal produção de 
efeitos a partir de 1 de junho de 2018.

29 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Mark Anthony 
Silveira.

Proposta
Considerando que, nos termos da alínea a) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 42.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro — Regime Jurídico das Autar-
quias Locais —, o Presidente da Câmara Municipal pode constituir um 
Gabinete de Apoio ao conjunto dos Vereadores que exerçam funções a 
tempo inteiro ou a meio tempo, composto por um Secretário;

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 43.º 
da Lei n.º 75/2013, os membros do Gabinete de Apoio à Vereação são 
designados e exonerados pelo Presidente da Câmara Municipal, sob 
proposta dos Vereadores;

Paula Maria Catalão dos Santos Ferreira e Gui Duarte Gomes Gou-
lart, Vereadores a tempo inteiro da Câmara Municipal de São Roque 
do Pico, propõem a constituição de um Gabinete de Apoio à Vereação, 
indicando para desempenhar as funções de Secretário o senhor Pedro 
Jorge Dionísio Baptista, portador do cartão de cidadão n.º 10332393, 
válido até 13/06/2022, emitido pela República Portuguesa, residente em 
Ladeira d’Ângela, n.º 3, freguesia de Santo António, município de São 
Roque do Pico, Técnico Administrativo da Santa Casa da Misericórdia 
de São Roque do Pico.

18 de maio de 2018. — Os Vereadores: Paula Maria Catalão dos 
Santos Ferreira — Gui Duarte Gomes Goulart.

311392159 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 7930/2018
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de abril e em cumprimento do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, do 
supra normativo legal, notificam -se os candidatos admitidos ao proce-
dimento concursal comum para ocupação de 5 postos de trabalho para 
a carreira e categoria de assistente operacional — Limpa-Coletores 
com a Ref. n.º 06/PCC/2016 cujo aviso de abertura foi publicado na 
2.ª série, do Diário da República n.º 37 — 21 de fevereiro de 2017, 
do ato de homologação da lista unitária de ordenação final através de 
despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal datado de 14 de 
maio de 2018.

A lista unitária de ordenação final, encontra -se disponível na pá-
gina eletrónica http://www4.cm -seixal.pt/servicosonline/, no tema 
«Concursos e estágios» e no serviço «Procedimentos concursais a 
decorrer» e afixada, nas instalações da Câmara Municipal do Seixal, 
sitas na Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45, 2844 -001 Seixal, 
podendo ser consultada todos os dias úteis, em horário de atendimento 
(das 9:00 às 17:00).

Do ato de homologação pode ser interposto recurso hierárquico, nos 
termos do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

15 de maio de 2018. — O Vereador do Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura e Recursos Humanos, Jorge Osvaldo Dias Santos 
Gonçalves.

311389357 

 MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO

Despacho n.º 5837/2018

Designação para o exercício de funções no Gabinete 
de Apoio à Vereação

Considerando que, nos termos da alínea a) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 42.º 
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação — Regime 
Jurídico das Autarquias Locais — o Presidente da Câmara Municipal 
pode constituir um Gabinete de Apoio ao conjunto dos Vereadores que 


