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MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL
Aviso n.º 12608/2018
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, torno público, que foi homologada por meu despacho, datado
de 27 de julho de 2018, a lista unitária de ordenação final do Procedimento Concursal Comum, por tempo indeterminado, para ocupação de
um posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional (Pintor),
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de
9 de maio de 2018.
A lista encontra-se disponível na página eletrónica deste Município
em www.cm-sbras.pt, e afixada nas instalações desta entidade.
30 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor
Manuel Martins Guerreiro.
311567046
Aviso n.º 12609/2018
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, com a nova redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de
abril, torno público, que foi homologada por meu despacho, datado de
10 de julho de 2018, a lista unitária de ordenação final do Procedimento
Concursal Comum, por tempo indeterminado, para ocupação de um posto
de trabalho na categoria de Assistente Operacional (Fiel de Armazém),
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de
09 de abril de 2018.
A lista encontra-se disponível na página eletrónica deste Município
em www.cm-sbras.pt, e afixada nas instalações desta entidade.

pela Presidente da Câmara Municipal de Silves em vinte e um de agosto
de dois mil e dezoito, encontrando-se afixada no placard da Divisão de
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Silves e disponibilizada
no site do Município (www.cm-silves.pt).
21 de agosto de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
311598231

MUNICÍPIO DE TÁBUA
Aviso (extrato) n.º 12611/2018
Para os devidos efeitos faz-se público que, nos termos do despacho do
Sr. Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, de 4 de abril de 2018,
foi autorizada a prorrogação, até 31 de março de 2019, da licença sem
remuneração, do nosso trabalhador, Mário Rui Costa Trindade Coelho,
Assistente Técnico.
1 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
311572781
Aviso (extrato) n.º 12612/2018

6 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor
Manuel Martins Guerreiro.
311566244

Para os devidos efeitos faz-se público que, no uso da competência que
me é conferida pela alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, e nos termos do previsto no artigo 92.º, da LTFP,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conforme o meu Despacho n.º 11/RH/2018, de 27 de março, autorizei a mobilidade interna na
categoria, do Técnico Superior, Pedro Manuel Pinto dos Santos, para a
Agência Portuguesa do Ambiente, pelo período de 18 meses, com início
a 1 de maio de 2018.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

1 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
311572821

Edital n.º 851/2018

Aviso (extrato) n.º 12613/2018

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil
de S. João da Madeira

Para efeitos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º, da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, faz-se público que,
nos termos do despacho do Sr. Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, de 23 de julho de 2018, foi deferido o pedido de extinção do
vínculo de emprego público, por denúncia do trabalhador, nos termos
do artigo 304.º, da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
com António Oliveira Coimbra, Assistente Operacional, com efeitos a
25 de junho de 2018, que encontrava-se em situação de licença sem
remuneração desde 27 de julho de 2012.

Jorge M. R. Vultos Sequeira, Presidente da Câmara Municipal de
S. João da Madeira, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 8 do artigo 7.º da Resolução n.º 30/2015, de 7 de maio, e
nos termos do artigo 40.º da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada
pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho e alterada pela Lei n.º 80/2015 de
3 de agosto, que a Comissão Municipal de Proteção Civil de S. João
da Madeira, na sua reunião ordinária de 9 de julho de 2018, deliberou
sobre o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de João da
Madeira, dar início ao período de consulta, pelo prazo de 30 dias a contar
da data de publicação.
Os interessados poderão consultar o Plano no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, na internet através do sítio da câmara http://www.
cm-sjm.pt, podendo apresentar por escrito todas as observações ou sugestões que especificamente se relacionem com o plano de emergência
em apreço, devendo ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal
e remetidas por correio, para o endereço eletrónico geral@cm-sjm.pt,
ou entregues no local acima indicado durante o período de participação
pública, devendo neste constar a sua identificação e endereço.
23 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, Jorge M. R. Vultos
Sequeira.
311599106

MUNICÍPIO DE SILVES

1 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
311573097
Aviso (extrato) n.º 12614/2018
Para os devidos efeitos faz-se público que, no uso da competência que
me é conferida pela alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, e nos termos do previsto no artigo 92.º, da LTFP,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conforme o meu Despacho n.º 22/RH/2018, de 2 de julho, autorizei a mobilidade interna
na categoria, da Assistente Técnica, Paula Cristina José Bastos Brito
Almeida, para a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente
e do Ordenamento do Território, pelo período de 18 meses, com início
a 16 de julho de 2018.
1 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
311572935

Aviso n.º 12610/2018
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 6 do
artigo 36.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro de 2009, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, a lista unitária de
ordenação final do procedimento concursal para contratação por tempo
indeterminado, no regime de contrato de trabalho em funções públicas,
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de
Técnico Superior — área de atividade Ciências da Comunicação e/ou
Design, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 220, de quinze de novembro de dois mil e dezassete, foi homologada

Aviso (extrato) n.º 12615/2018
Para os devidos efeitos faz-se público que, nos termos dos despachos
do Sr. Vice-Presidente da Câmara, de 28 de fevereiro e de 23 de maio
ambos do corrente ano, foi autorizada a prorrogação, até 3 de setembro
de 2018, da licença sem remuneração, do nosso trabalhador, Augusto
José Fonseca Silva, Assistente Operacional.
1 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
311572716

