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 MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aviso n.º 10481/2018

Procedimento concursal urgente para constituição de relação ju-
rídica de emprego público, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, no âmbito do 
programa de regularização extraordinária dos vínculos precá-
rios (Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro), para preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho de assistente operacional (serra-
lheiro).
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 sua atual redação, torna -se público 
que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados relativa 
ao procedimento concursal urgente, com vista ao estabelecimento de 
relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de 
um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional 
(Serralheiro), a afetar ao Serviço de produção e Manutenção, da Uni-
dade Orgânica de 3.º Grau Planeamento, Obras e Ambiente, conforme 
caraterização no Mapa de Pessoal para o ano de 2018, aberto mediante 
deliberação da Câmara Municipal de 31 de janeiro de 2018, no âmbito 
do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, 
e aviso datado de 13/3/2018, publicado na Bolsa de Emprego Público 
e na página eletrónica do Município de Reguengos de Monsaraz, foi 
homologada por meu despacho de 09 de julho de 2018.

A lista unitária de ordenação final homologada encontra -se afixada 
no Edifício dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, no 
corredor de acesso à Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, e 
publicitada na página eletrónica desta autarquia em www.cm -reguengos-
-monsaraz.pt.

9 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Gabriel Calixto.

311502197 

 Aviso n.º 10482/2018

Procedimento concursal urgente para constituição de relação ju-
rídica de emprego público, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, no âmbito do 
programa de regularização extraordinária dos vínculos precá-
rios (Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro), para preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho de assistente operacional (vigilante).
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 sua atual redação, torna -se público 
que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados relativa 
ao procedimento concursal urgente, com vista ao estabelecimento de 
relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de 
um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional 
(Vigilante), a afetar ao Serviço de Desporto, da Unidade Orgânica de 
3.º Grau Sociocultural e Desportiva, conforme caraterização no Mapa 
de Pessoal para o ano de 2018, aberto mediante deliberação da Câ-
mara Municipal de 31 de janeiro de 2018, no âmbito do Programa de 
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, e aviso datado 
de 13/3/2018, publicado na Bolsa de Emprego Público e na página 
eletrónica do Município de Reguengos de Monsaraz, foi homologada 
por meu despacho de 10 de julho de 2018.

A lista unitária de ordenação final homologada encontra -se afixada 
no Edifício dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, no 
corredor de acesso à Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, e 
publicitada na página eletrónica desta autarquia em www.cm -reguengos-
-monsaraz.pt.

10 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Gabriel Calixto.

311502172 

 Aviso n.º 10483/2018

Procedimento concursal urgente para constituição de relação jurí-
dica de emprego público, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, no âmbito do pro-
grama de regularização extraordinária dos vínculos precários (Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro), para preenchimento de 2 (dois) 
postos de trabalho de assistente operacional (pedreiro).
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 sua atual redação, torna -se público 

que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados rela-
tiva ao procedimento concursal urgente, com vista ao estabelecimento 
de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação 
de dois postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Ope-
racional (Pedreiro), a afetar ao Serviço de produção e Manutenção, da 
Unidade Orgânica de 3.º Grau Planeamento, Obras e Ambiente, conforme 
caraterização no Mapa de Pessoal para o ano de 2018, aberto mediante 
deliberação da Câmara Municipal de 31 de janeiro de 2018, no âmbito 
do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, 
e aviso datado de 13/3/2018, publicado na Bolsa de Emprego Público 
e na página eletrónica do Município de Reguengos de Monsaraz, foi 
homologada por meu despacho de 10 de julho de 2018.

A lista unitária de ordenação final homologada encontra -se afixada 
no Edifício dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, no 
corredor de acesso à Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, e 
publicitada na página eletrónica desta autarquia em www.cm -reguengos-
-monsaraz.pt.

10 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Gabriel Calixto.

311502212 

 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso n.º 10484/2018

Aprovação da Operação de Reabilitação Urbana 
da Área de Reabilitação Urbana 

do centro da cidade de São João da Madeira

Jorge Manuel Rodrigues Vultos Sequeira, Presidente da Câmara 
Municipal de São João da Madeira, no uso da competência que lhe é 
conferida pelo artigo 56.º do regime jurídico das autarquias locais apro-
vado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público nos termos 
e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 17.º do regime jurídico da 
reabilitação urbana, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que 
sob proposta da Câmara Municipal a Assembleia Municipal de São João 
da Madeira, na sua sessão ordinária de 26 de junho de 2018, deliberou 
aprovar a Operação de Reabilitação Urbana da Área de Reabilitação 
Urbana do Centro da Cidade de São João da Madeira.

Mais se informa que, todos os interessados poderão consultar os 
documentos referentes à operação de reabilitação urbana na página do 
município na internet em www.cm -sjm.pt bem como, na Divisão de 
Planeamento, Ordenamento e Ambiente da Câmara Municipal, todos 
os dias úteis durante o horário normal de expediente.

Para se constar e demais efeitos se publica o presente aviso na 2.ª série 
do Diário da República, e outros de igual teor irão ser afixados nos 
locais de estilo.

11 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Manuel R. Vultos Sequeira.

311499671 

 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso n.º 10485/2018

Mobilidade interna intercarreiras
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho 

datado de 05/04/2018, no uso da competência conferida pela alínea a) 
do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12/09 que 
me foi delegada por despacho do Presidente da Câmara datado de 
25/10/2017, foi autorizada a mobilidade interna intercarreiras da As-
sistente Operacional, Cristina Conceição Santos Rodrigues Dias para 
a carreira/categoria de Assistente Técnico, nos termos do artigo 92.º 
e seguintes da LTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, a 
partir de 16 de abril de 2018, pelo período máximo de 18 meses, com 
a remuneração correspondente à 1.ª Posição e ao nível 5 da tabela 
remuneratória única.

Com competências delegadas
5 de abril de 2018. — O Vereador, Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço.

311500852 


