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 Deliberação (extrato) n.º 569/2018
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Tondela -Viseu E. P. E. de 13 de abril de 2018:
Ana Maria Pina de Albuquerque, assistente graduada de medicina in-

terna, do Centro Hospitalar Tondela -Viseu E. P. E., autorizada a redução 
de uma hora do seu horário semanal (de 42 para 41 horas semanais), ao 
abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 06 de março, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 177/2009, de 04 de agosto e alínea b) da 
Circular Informativa n.º 6/2010, de 06 de junho da ACSS, com efeitos 
a 9 de abril de 2018.

18 de abril de 2018. — O Diretor dos Recursos Humanos, Dr. Fer-
nando José Andrade Ferreira de Almeida.

311285555 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E. P. E.

Deliberação n.º 571/2018
Por deliberação de 15 de janeiro de 2018 do Conselho de Adminis-

tração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., foi 
autorizada a acumulação de funções à Técnica Superior de Diagnóstico 
e Terapêutica, Vera Cristina Aragão de Sousa, nos termos da legislação 
em vigor.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
2018 -04 -19. — O Presidente do Conselho de Administração, Luís 

Matias.
311294854 

 Deliberação (extrato) n.º 570/2018
Por deliberação do Conselho de Administração de 28 de março de 

2018, foi autorizada a transitar para o regime de trabalho a que correspon-
dem 40 horas semanais, nos termos do n.º 3 do artigo 5.ºdo Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012 de 21 de dezembro, com efeitos a partir de 17 -7 -2018, o 
Dr. António Fernando Ferreira da Costa, Assistente Graduado Sénior de 
Cardiologia, inserido na carreira especial médica, do mapa de pessoal 
do Centro Hospitalar Tondela -Viseu E. P. E.

18 de abril de 2018. — O Diretor dos Recursos Humanos, Fernando 
José Andrade Ferreira de Almeida.

311285839 

PARTE H

 CIMAL — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 
LITORAL

Aviso n.º 6066/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para 
preenchimento de um posto de trabalho em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP — Lei n.º 35/2014, de 20/06, na sua redação 
em vigor), e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua 
redação em vigor, torna -se público que, por deliberação do Conselho 
Intermunicipal da CIMAL — Comunidade Intermunicipal do Alentejo 
Litoral (adiante designada abreviadamente CIMAL) de 18/04/2018, 
proferida no uso da competência prevista no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-
-Lei n.º 209/2009, de 3/09, se encontra aberto pelo prazo de dez dias 
úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal na modalidade de contrato de tra-
balho em funções públicas a termo resolutivo certo, com duração até 
31/12/2019, para preenchimento de um posto de trabalho previsto e 
não ocupado no Mapa de Pessoal da CIMAL, na categoria e carreira 
de Técnico Superior.

2 — Para efeitos do estipulado no artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/01, na sua redação em vigor, inexistem reservas internas de recru-
tamento, existindo dispensa de consulta ao INA de acordo com solução 
interpretativa da DGAL, não estando constituída a EGRA (Entidade 
Gestora da Requalificação nas Autarquias).

3 — Legislação aplicável (na sua redação em vigor): Lei n.º 35/2014, de 
20/06 (adiante designada por LTFP); Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31/07; Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31/12, e Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04; 
Lei n.º 42/2016, de 28/12; Decreto -Lei n.º 29/2001, de 03/02.

4 — Posição Remuneratória: 2.ª posição remuneratória, nível 15, que 
corresponde ao vencimento mensal ilíquido de 1201,48€.

5 — Âmbito do recrutamento: O recrutamento inicia -se de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado, em cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da 
LTFP. Tendo em conta os princípios de racionalização, eficácia, eficiência 
e economia de custos, que devem presidir à atividade administrativa, 

foi autorizado que em caso de impossibilidade de ocupação do posto 
de trabalho por aplicação do disposto no n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, 
podem candidatar -se trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida, ao abrigo do disposto nos 
números 4 e 5 do artigo 30.º da LTFP, conforme deliberação do Conselho 
Intermunicipal da CIMAL de 23/03/2017.

6 — Local de trabalho: Área territorial da CIMAL — Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral.

7 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
Envolve o exercício de funções da carreira geral de técnico superior, 

tal como descrito no Anexo I da LTFP, no âmbito da Unidade de Gestão 
Interna e de acordo com a seguinte caracterização: Funções consultivas, 
de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de méto-
dos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam 
e preparam a decisão; Acompanhar as políticas florestais; Promover a 
articulação e compatibilização dos instrumentos de planeamento florestal 
de âmbito municipal; Acompanhar e promover a transposição homogénea 
dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) para os Planos 
Diretores Municipais (PDM); Promover a articulação e funcionamento 
dos GTF (Gabinete Técnicos Florestais) municipais; Acompanhamento 
dos Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDFCI) e Pla-
nos Municipais de Defesa da Florestas Contra Incêndios (PMDFCI); 
Identificação, para efeito de planeamento e intervenções integradas de 
âmbito florestal à escala intermunicipal, de unidades de planeamento e 
gestão; Produção e disponibilização de informação agregada de âmbito 
florestal, nomeadamente cartográfica; Difusão de informação de âmbito 
florestal junto dos GTF municipais; Outras atividades que sejam soli-
citadas pelo ICNF, IP, em articulação com a entidade intermunicipal; 
realização de reuniões com os GTF Municipais para acompanhamento 
e implementação das ações estabelecidas nos diversos diplomas legais 
e planos relativos a políticas florestais; estabelecer procedimentos para 
verificação da compatibilização da informação cartográfica dos planos 
de âmbito florestal a nível municipal; produzir propostas de normativos 
para a transposição dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal 
para os Planos Diretores Municipais; promover ações de formação no 
âmbito dos Sistemas de Informação Geográfica; realizar reuniões com 
as Comissões Municipais de Defesa da Floresta para acompanhamento 
dos Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios e Planos Municipais 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios; elaboração de relatórios anuais 
de reporte das principais atividades conforme contratualizado no âmbito 

 Deliberação (extrato) n.º 568/2018
Por deliberação do Conselho Administração do Centro Hospitalar 

Tondela -Viseu, E. P. E., de 23  -03  -2018, autorizada a celebração de 
contrato trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
Rui Dias Nunes, após concurso para a categoria de Assistente Graduado 
Sénior de Pneumologia da carreira especial médica, do mapa de pessoal 
deste Centro Hospitalar, com efeitos a 13 de abril de 2018, em regime 
de 42 horas semanais em Dedicação Exclusiva.

18 de abril de 2018. — O Diretor dos Recursos Humanos, Fernando 
José Andrade Ferreira de Almeida.

311285782 
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da criação do GTF Intermunicipal; executar as tarefas que, no âmbito 
das suas atribuições, lhes sejam superiormente solicitadas.

8 — A descrição das funções em referência não prejudica a atribuição 
ao trabalhador de funções, não expressamente mencionadas, que lhe 
sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador dete-
nha qualificação profissional adequada e não impliquem desvalorização 
profissional, nos termos do artigo 81.º da LTFP.

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Ser detentor dos requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, por convenção internacional ou por lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9.2 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos 
comprovativos dos requisitos referidos no ponto 9.1 desde que declarem, 
sob compromisso de honra, no requerimento de candidatura tipo, que 
reúnem os referidos requisitos.

9.3 — Nível habilitacional exigido: Licenciatura na área das Ciências 
Florestais;

10 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01 na atual redação, não podem ser admitidos 
candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, 
sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocu-
pem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal desta entidade 
idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente 
procedimento.

11 — Forma e local para apresentação de candidaturas: As candida-
turas deverão ser formalizadas mediante o preenchimento obrigatório 
de Formulário Tipo disponível nos serviços administrativos da CIMAL, 
sita no Largo Manuel Sobral — Edifício GAT, 7570 -132 Grândola, na 
página eletrónica www.cimal.pt, ou, mediante solicitação, por correio 
eletrónico, para o mail geral@cimal.pt.

11.1 — Da candidatura, devem constar, obrigatoriamente, os seguintes 
elementos:

a) Identificação do procedimento concursal a que se candidata, com 
identificação da carreira, categoria e atividades caracterizadoras do 
posto de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento;
c) Identificação completa do candidato (nome, data de nascimento, 

nacionalidade, número de contribuinte, residência, código postal, tele-
fone e endereço eletrónico, caso exista);

d) Declaração sob compromisso de honra que cumpre os requisitos 
de admissão, designadamente:

i) Os relativos ao nível habilitacional e área académica ou profis-
sional;

ii) Declaração de veracidade dos factos constantes da candidatura.

11.2 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado da 
seguinte documentação:

a) Fotocópia do certificado de habilitações ou outro documento le-
galmente reconhecido para o efeito;

b) Declaração atualizada com data reportada ao prazo estabelecido 
para apresentação de candidaturas, emitida pelo serviço de origem a que 
o candidato pertence, da qual conste a identificação da relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida, bem como da carreira 
e categoria de que seja titular e da descrição das funções exercidas e 
classificação obtida nos últimos três anos, a nível de avaliação de de-
sempenho nos termos do SIADAP (se aplicável);

c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, dele devendo cons-
tar, designadamente, as habilitações literárias, as funções que exerce ou 
exerceu, com indicação dos respetivos períodos de duração e atividades 
relevantes, assim como, a formação profissional detida (com indicação 
das entidades promotoras, duração e datas), a avaliação do desempenho 
obtida e quaisquer outros elementos que considere passíveis de influírem 
na apreciação do respetivo mérito;

11.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

12 — Métodos de seleção: De acordo com a faculdade prevista no 
n.º 6 do artigo 36.º LTFP e do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, será 
utilizado apenas um método de seleção obrigatório: Avaliação Curri-
cular (AC). Nos termos do n.º 4 do citado artigo 36.º e da alínea a) do 
n.º 1 do artigo 7.º da citada portaria, constitui ainda método de seleção 
complementar a Entrevista Profissional de Seleção.

Os métodos de seleção a utilizar no presente procedimento, serão 
os seguintes:

a) Avaliação Curricular (AC);
b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS).

12.1 — Avaliação Curricular (AC) — visa analisar a qualidade dos 
candidatos designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada.

Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior rele-
vância para os postos de trabalho a ocupar e que são os seguintes:

Habilitação Académica (HA), onde será ponderado o grau acadé-
mico (GA) detido pelos candidatos, bem como a classificação final da 
licenciatura (CFL) — nível de qualificação certificado pelas entidades 
competentes;

Formação Profissional (FP), considerando -se as áreas de formação 
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício da função;

Experiência Profissional (EP), incidência sobre idênticas atividades 
inerentes ao posto de trabalho e ao grau de complexidade das mes-
mas;

A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
classificação obtida através da média aritmética das classificações dos 
elementos a avaliar, segundo a seguinte fórmula:

AC = [HA= (0,6 GA + 0,4 CFL)] x 30 %) + (FP x 30 %) + (EP x 40 %)

12.2 — Entrevista Profissional de Seleção — Classificável de 0 a 
20 valores, visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal, é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, 
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, classificados respetivamente, 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

13 — A ordenação final dos candidatos que completem o processo 
resultará da média aritmética ponderada das classificações quantitativas 
dos métodos de seleção que será expressa na escala de 0 a 20 valores e 
efetuada através da seguinte fórmula, nos termos do n.º 1 do artigo 34.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01:

CF = (70 % AC) + (30 % EPS)
em que:

CF = Classificação final;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

14 — Nos termos do n.º 12 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/01, na sua atual redação, cada um dos métodos de seleção é 
eliminatório.

15 — É excluído do procedimento o candidato que obtiver uma va-
loração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo 
aplicado o método ou fase seguintes, nos termos do n.º 13 do artigo 18.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22/01, na sua atual redação, bem como 
o candidato que não compareça à realização de qualquer método de 
seleção.

16 — Direito à informação — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do 
artigo 19.º e do n.º 2 do artigo 23.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22/01, 
na sua atual redação, os candidatos têm acesso, quando solicitado, às atas 
do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação 
de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e 
o sistema de valoração final do método.

17 — Composição do júri:
Presidente: Pedro António da Silva Mendes Tojinha — Secretário 

Executivo Intermunicipal da CIMAL.
1.º Vogal efetivo: Rui Manuel Silva Matos Pereira — Técnico Superior 

(substituirá o Presidente do Júri, nas suas faltas e impedimentos).
2.º Vogal efetivo: Sandra Isabel Mendes Ferreira Simões — Técnica 

Superior.
1.º Vogal suplente: Sérgio Miguel Nunes Batista — Técnico Superior.
2.º Vogal suplente: Alexandra Isabel Estrela do Carmo Raposo — Téc-

nica Superior.

18 — Exclusão e notificação de candidatos: de acordo com o precei-
tuado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, os candidatos 
excluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3, do artigo 30.º da mesma Portaria, para a realização 
da audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. Para realização dos métodos de seleção, nos termos 
previstos no artigo 32.º, e por uma das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3, do artigo 30.º, da portaria referida.
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19 — Em situações de igualdade de valoração, serão observados os 
critérios de ordenação preferencial estipulados no artigo 35.º, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01 na sua atual redação.

20 — A homologação da lista unitária de classificação final, relativa 
ao presente procedimento, será publicada na 2.ª série do Diário da 
República, afixada em local público das instalações de funcionamento 
da CIMAL e disponibilizada na sua página eletrónica.

21 — Em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º, da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

22 — De acordo com o artigo 3.º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3/02, os candidatos com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, 
desde que devidamente comprovada.

23 — O concurso é válido para o preenchimento do posto de traba-
lho a concurso, e para os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009.

24 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, o 
presente aviso, será publicitado na Bolsa de Emprego Público em www.
bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, na página eletrónica da CIMAL e num jornal 
de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de 3 dias.

24 -04 -2018. — O Presidente do Conselho Intermunicipal, Vítor Ma-
nuel Chaves de Caro Proença.

311300133 

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO

Aviso n.º 6067/2018

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado

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 sequencia 
dos procedimentos concursais comuns, para regularização de vínculos 
precários, na modalidade de vinculo de emprego publico por tempo 
indeterminado, caracterizados no mapa de pessoal, de Especialista de 
Informática de Grau 1 Nível 2 e de Técnico de Informática de Grau 1 
Nível 1, autorizados por deliberação do Conselho Intermunicipal, tomada 
sobre Proposta n.º 01/2018 do Secretariado Executivo Intermunicipal, 
de 26 de janeiro de 2018 e publicados na Bolsa de Emprego Público 
(BEP) e na página eletrónica da CIMLT, após homologação das atas 
dos júris e das listas de classificação e ordenação final dos candidatos, 
que se afixaram nos locais de uso e inseridas nas pagina eletrónicas da 
CIMLT, torna -se publico que foram celebrados contratos de trabalho 
em funções publicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 
1 de abril de 2018, com os seguintes trabalhadores:

Carlos Miguel Triães Diogo, para o desempenho de funções inerentes 
à Carreira e Categoria de Especialista de Informática de Grau 1 Nível 2, 
nível remuneratório entre 23/24 da tabela remuneratória única (TRU), a 
que corresponde a remuneração base mensal de (euro) 1.647,74.

Dinis Manuel Perpétua Marques, para o desempenho de funções 
inerentes à Carreira e Categoria de Técnico de Informática de Grau 1 
Nível 1, nível remuneratório entre 13/14 da tabela remuneratória única 
(TRU), a que corresponde a remuneração base mensal de (euro) 1.139,69.

23 de abril de 2018. — O Presidente do Conselho Intermunicipal da 
CIM da Lezíria do Tejo, Pedro Miguel César Ribeiro.

311297292 

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso (extrato) n.º 6068/2018
José Carlos Martins Rolo, Presidente da Câmara Municipal de Albu-

feira, torna público que, por Deliberação de Câmara de 20 de fevereiro 
de 2017, no âmbito do Ciclo Anula de Revisão Tarifária foi aprovada 
uma alteração ao Tarifário de Águas Residuais (AR), que entra em vigor 
no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.

Serviços Auxiliares de Águas Residuais
g) Transporte e destino final de lamas de fossas séticas, recolhidas 

através de meios móveis

Tarifa fixa do serviço — 100€
Tarifa variável
Até 20 m3 de efluente recolhido — 23,12€
>21 m3 de efluente recolhido — 25,12€

h) Transporte e destino final de águas residuais, recolhidas através 
de meios móveis (por unidade)

Tarifa fixa do serviço — 100€
Tarifa variável
Até 20 m3 de efluente recolhido — 23,12€
>21 m3 de efluente recolhido — 25,12€

k) Limpeza de fossas séticas (por unidade)
Tarifa fixa do serviço — 100€
Tarifa variável
Até 20 m3 de efluente recolhido — 23,12€
>21 m3 de efluente recolhido — 25,12€
20 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, José Carlos Martins 

Rolo.
311293185 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 6069/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que os trabalhadores abaixo 

identificados concluíram com sucesso o período experimental, cujas 
classificações finais homologuei em 09 -04 -2018, dos Contratos de 
Trabalho por Tempo Indeterminado (CTI) celebrados, conforme avisos 
publicados na 2.ª série do Diário da República (DR), no âmbito dos 
Procedimentos Concursais Comuns para ocupação de postos de trabalho 
nas seguintes carreiras:

Técnico Superior (Línguas e Literaturas Modernas) — Sónia Alexan-
dra Peres Casqueiro Costa, CTI em 01 -10 -2016, DR n.º 23 de 01 -02 -2017.

Técnico Superior (Ciências Sociais e Humanas) — Sónia Cristina 
Valente Moças, CTI em 01 -03 -2017, DR n.º 82 de 27 -04 -2017;

Assistente Operacional (Serviços Gerais) - Andreia Alexandra Carva-
lho Henriques, Ivo José Cunha Figueira e Luis Vicente Batista, CTI’s 
em 28 -08, 01 e 08 -09 -2017, DR n.º 209 de 30 -10 -2017;

Assistente Operacional (Natação) — David Simões Quintas Feixeira 
Dias, Hélia Maria Bernardo Gonçalves Freire, Marta da Costa Martins 
e Tânia Raquel Pereira Rosa, CTI’s em 01 -09 -2017, DR n.º 209 de 
30 -10 -2017.

24 -04 -2018. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos 
Humanos e Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Ação e Intervenção 
Social, Habitação, Maria Teodolinda Monteiro Silveira.

311307773 

 Aviso (extrato) n.º 6070/2018
Para os devidos efeitos, após homologação que proferi em 23 -04 -2018, 

torna -se público que se encontra disponível em http://www.m -almada.
pt e afixada no Departamento de Recursos Humanos, sito na Rua Pe-
dro Nunes n.º 40 H em Almada, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos admitidos ao Procedimento Concursal Comum, cujo aviso 
de abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 83, 
de 28 -04 -2017, para ocupação, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por Tempo Indeterminado, de 3 postos de trabalho na 
carreira/ categoria de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas 
Pesadas e Veículos Especiais).

26 -04 -2018. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos 
Humanos e Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Ação e Intervenção 
Social, Habitação, Maria Teodolinda Monteiro Silveira.

311307805 

 MUNICÍPIO DE AMARES

Despacho n.º 4571/2018

Renovação de Comissão de Serviço
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho 


