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 MUNICÍPIO DE FAFE

Aviso n.º 11675/2016

Procedimentos Concursais para constituição de vínculo de em-
prego público, na modalidade de relação jurídica por tempo 
indeterminado — Projetos de listas de Candidatos Admitidos 
e excluídos.
Nos termos do n.º 1, conjugado com a alínea d) do n.º 3, do ar-

tigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, 
avisam -se os interessados que se encontra publicada na página eletrónica 
do Município Fafe, em www.cm -fafe.pt e afixada no edifício dos Paços 
do Município, Av.ª 5 de Outubro -Fafe, os projetos de listas de candidatos 
admitidos e excluídos, no âmbito de procedimentos concursais abertos 
pelo aviso n.º 9.346/2016, publicado no D. R., 2.ª série, n.º 143, de 
27/07/2016, nas referências que a seguir se identificam:

Procedimento para ocupação de 1 posto de trabalho na carreira/cate-
goria — assistente operacional — Referência 05/2016 — Motorista de 
pesados, Código de Oferta BEP: OE201607/0430, de 27/07.

Procedimento para ocupação de 4 postos de trabalho na carreira/ca-
tegoria — assistente operacional — Referência 01/2016 — Auxiliar de 
Serviços Gerais, Código de Oferta na BEP: OE201607/0403, de 27/07.

Os candidatos podem, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, exercer o 
seu direito de audiência prévia nos termos dos artigos 121.º e 122 do 
Código do Procedimento Administrativo, utilizando obrigatoriamente 
o formulário -tipo, disponível na página eletrónica acima referenciada, 
podendo o processo ser consultado, na Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, Ação Social e Educação, deste Município.

12 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Raul Cunha, Dr.
309868559 

 Aviso n.º 11676/2016

Procedimentos Concursais para constituição de vínculo
de emprego público, na modalidade de relação

jurídica por tempo indeterminado — Concursos Desertos
Para os devidos efeitos se faz público que, no âmbito no âmbito de 

procedimentos concursais abertos pelo aviso n.º 9.346/2016, publicado 
no D. R., 2.ª série, n.º 143, de 27/07/2016, ficaram desertos os procedi-
mentos concursais nas referências que a seguir se identificam:

Procedimento para ocupação de 1 posto de trabalho na carreira/cate-
goria — assistente operacional — Referência 02/2016 — Trolha, Código 
de Oferta BEP: OE201607/0418, de 27/07.

Procedimento para ocupação de 1 posto de trabalho na carreira/cate-
goria — assistente operacional — Referência 03/2016 — Carpinteiro, 
Código de Oferta BEP: OE201607/0422, de 27/07.

Procedimento para ocupação de 1 posto de trabalho na carreira/cate-
goria — assistente operacional — Referência 04/2016 — Canalizador, 
Código de Oferta BEP: OE201607/0426, de 27/07.

Procedimento para ocupação de 2 postos de trabalho na carreira/
categoria — assistente operacional — Referência 06/2016 — Cantoneiro 
de Limpeza, Código de Oferta BEP: OE201607/0439, de 27/07.

Procedimento para ocupação de 1 posto de trabalho na carreira/ca-
tegoria — assistente operacional — Referência 07/2016 — Coveiro, 
Código de Oferta BEP: OE201607/0442, de 27/07.

12 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Raul Cunha, Dr.
309868575 

 Aviso n.º 11677/2016

Procedimento Concursal para constituição de vínculo de em-
prego público, na modalidade de relação jurídica por tempo 
indeterminado — Listas de Candidatos Admitidos e Excluídos 
e convocatória para realização do primeiro método de seleção.
Procedimento para ocupação de 7 postos de trabalho na carreira/cate-

goria — Assistente Técnico — Referências A, B, C, D e E — cf. publi-
cação no D. R., 2.ª série, n.º 98 — aviso n.º 6401/2016, de 20/05/2016

Nos termos do n.º 6 do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2001 de 6 de abril, 
e decorrido que foi o prazo concedido para audiência prévia escrita, na 
sequência da reunião de júri realizada no dia 13/09/2016, notificam -se os 
candidatos com proposta de exclusão, que foi decidido, por unanimidade, 
exclui -lo do respetivo procedimento concursal.

De acordo o artigo 32.º da referida Portaria, informam -se os can-
didatos admitidos que se encontra publicada na página eletrónica do 
Município Fafe, em www.cm -fafe.pt e afixada no edifício dos Paços 
do Município, Av.ª 5 de Outubro -Fafe, a indicação do local, data, ho-
rário e identificação do procedimento e da respetiva referência, para 
realização do primeiro método de seleção do procedimento concursal 
acima referenciado.

13 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Raul Cunha, Dr.
309868607 

 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso (extrato) n.º 11678/2016

Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto no n.º 1, al. b), do art. 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência do pro-
cedimento concursal a que se referem os avisos publicados no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 155, de 11 de agosto de 2015, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a 1 de julho de 2016, com os seguintes trabalhadores:

Assistentes operacionais (posição remuneratória 1, nível remune-
ratório 1):

Alfredo José Ferreira Lourenço;
Ana Paula Ferreira Júlio Gomes;
Anabela Gomes Lourenço Ferreira;
António Alfredo da Silva Teixeira;
António Manuel Velho Correia;
Daniel Filipe Diogo Lopes;
Daniela Fernandes Caetano;
Dina Manuela Pimentel Abreu;
Elisabete Sequeira das Neves Ferreira;
Fernanda de Lurdes Martins Torres;
Isabel Maria Pereira Roso Rodrigues;
José Joaquim Morgado Moutinho;
Judite Manuela Panta Baltazar;
Maria de Fátima de Carvalho Belo Valente;
Maria dos Prazeres Neves;
Maria Elisabete Pinto Correia;
Maria José Saraiva Cardoso Caetano;
Nuno Filipe da Silva Ribeiro;
Raquel Fernandes Caetano Aguilar;
Telma Sofia Russo dos Santos;

Assistentes Técnicos (posição remuneratória 1, nível remuneratório 5):
Francisco José Martins Torres
Marco Alexandre Ribeiro Gonçalves;
Maria Edite Besteiro Rodrigues;
Maria José Patrício Seco;
Maria Judite dos Santos Correia;

Para efeitos do disposto no artigo 45.º e seguintes da LTFP, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, durante o período experimental, 
os trabalhadores serão acompanhados e avaliados por um júri que terá 
a seguinte composição:

Presidente: Paulo Jorge Ferreiro Santos, técnico superior
Vogais:
Álvaro Miguel Padrão Pinto, Técnico Superior;
António Carlos Nunes Gonçalves, Coordenador Técnico
11 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara, Paulo José Gomes 

Langrouva.
309869199 

 Aviso (extrato) n.º 11679/2016
Por meu despacho de 5 de agosto de 2016, nos termos do disposto 

no artigo 93.º e seguintes do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
é colocado em regime de mobilidade interna na modalidade de mobili-
dade intercarreiras, com efeitos a 1 de agosto de 2016 e pelo período de 
18 meses, sem possibilidade de consolidação, o assistente operacional 
David Miguel Faustino Paredes, do mapa de pessoal desta autarquia, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para exercer funções correspondentes às da carreira de 
técnico superior.


