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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 19259/2018

Procedimento concursal comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em 
vista a ocupação de 16 postos de trabalho da carreira geral de 
assistente técnico — proc. 25/2018.

Audiência dos interessados no âmbito da exclusão 
do 1.º método de seleção

No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 
n.º 47/PCM/2017, de 27 de outubro, na sequência da notificação e 
realização do 1.º método de seleção — prova de conhecimentos /ava-
liação curricular, efetuada nos termos e para os efeitos do n.º 1 do 
artigo 32.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro na sua atual redação, notificam -se os 
candidatos da audiência dos interessados no âmbito da exclusão dos 
métodos de seleção, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º conju-
gado com a alínea d) dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e n.os 1 a 5 do artigo 31.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e do 
Código do Procedimento Administrativo (Decreto -Lei n.º 4/2015 de 
07 de janeiro), do procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em 
vista a ocupação de 16 postos de trabalho na carreira geral de assistente 
técnico, conforme aviso de abertura n.º 5260/2018, publicado no Diário 
da República na 2.ª série, n.º 76 — 18 de abril de 2018.

A lista contendo os candidatos notificados da audiência dos interes-
sados, encontra -se afixada nas instalações do Departamento de Pessoal 
(Edifício Técnico dos Paços do Concelho) e divulgada na página eletró-
nica, em www.cm -gaia.pt — Informação — Recursos Humanos — Pro-
cedimentos Concursais, Concursos e Comissões de Serviço.

Informamos os candidatos que devem obrigatoriamente utilizar o 
modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado e 
das Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio), com a designa-
ção de exercício do direito de participação de interessados, disponível 
na página eletrónica www.cm -gaia.pt. — informação — documentos 
municipais — requerimentos (n.º 544).

O procedimento concursal, proc. 25/2018 — Assistente técnico, pode 
ser consultado, no Departamento de Pessoal, Rua Alvares Cabral, em 
Vila Nova de Gaia, mediante agendamento prévio.

4 de dezembro de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
311879804 

 Aviso n.º 19260/2018

Audiência dos interessados aos procedimentos concursais abertos 
para a carreira de assistente operacional

No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 
n.º 47/ PCM/2017, de 27 de outubro, na sequência da notificação e rea-
lização do 1.º método de seleção — prova prática, efetuada nos termos e 
para os efeitos do n.º 1 do artigo 32.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro na sua atual 
redação, notificam -se os candidatos para a realização da audiência dos 
interessados, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º conjugado 
com a alínea d) dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e n.os 1 a 5 do artigo 31.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e do 
Código do Procedimento Administrativo (Decreto -Lei n.º 4/2015 de 07 
de janeiro), dos procedimentos concursais comum abaixo identificados, 
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para a carreira/categoria de assistente operacional, conforme aviso de 
abertura n.º 8032/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 113, de 14 de junho de 2018.

A lista contendo os candidatos notificados da audiência dos interes-
sados, encontra -se afixada no placard do átrio de entrada do Departa-
mento de Pessoal (Edifício Técnico dos Paços do Concelho) e divulgada 
na página eletrónica, em www.cm -gaia.pt — Informação — Recursos 
Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos e Comissões de 
Serviço.

Informa -se que os candidatos que pretendam efetuar o direito de par-
ticipação de audiência dos interessados, devem obrigatoriamente utilizar 
o modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado 
e das Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio), com a designa-
ção de exercício do direito de participação de interessados, disponível 

na página eletrónica www.cm -gaia.pt. — informação — documentos 
municipais — requerimentos (n.º 544).

Os procedimentos concursais, referenciados, podem ser consultados, 
no Departamento de Pessoal, Rua Alvares Cabral, em Vila Nova de Gaia, 
mediante agendamento prévio.

Mais se informa, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do 
artigo 33.º Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, os candidatos 
aprovados, serão convocados atempadamente do dia, hora e local para 
comparecerem para realização do 2.º método de seleção -Avaliação 
psicológica (AP), pela forma prevista na alínea d) do n.º 3 do artigo 30 
da citada Portaria.

Proc. 30/2018 — Um posto de trabalho para a carreira geral de as-
sistente operacional — Divisão de Manutenção de Equipamentos (Me-
cânico Auto);

Proc. 31/2018 — Um posto de trabalho para a carreira geral de as-
sistente operacional — Divisão de Manutenção de Equipamentos (Ele-
tricista Auto);

Proc. 35/2018 — Um posto de trabalho para a carreira geral de as-
sistente operacional — Divisão de Manutenção de Equipamentos (Ele-
tricista Civil);

Proc. 36/2018 — Um posto de trabalho para a carreira geral de as-
sistente operacional — Divisão de Manutenção de Espaços Públicos 
(Serralheiro);

Proc. 37/2018 — Um posto de trabalho para a carreira geral de as-
sistente operacional — Divisão de Manutenção de Espaços Públicos 
(Pedreiro);

Proc. 40/2018 — Um posto de trabalho para a carreira geral de as-
sistente operacional — Divisão de Manutenção de Espaços Públicos 
(Mecânico).

4 de dezembro de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
311880516 

 MUNICÍPIO DE VIZELA

Aviso n.º 19261/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que, findo o Procedimento 

Concursal para Provimento de um Cargo de Direção Intermédia de 
2.º grau, Chefe de Divisão de Gestão Financeira, publicitado na Bolsa de 
Emprego Público, em 18 de outubro de 2018 e no Jornal de Notícias de 
20 de outubro de 2018, foi designado, por despacho de 22 de novembro 
de 2018, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, 
renovável por iguais períodos de tempo, como Chefe da Divisão de 
Gestão Financeira nos termos do n.º 9 do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua redação atual e adaptada à administração local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e no âmbito das competências que 
me foram delegadas, pelo presidente da câmara, em 20 de outubro de 
2017, designo o Licenciado Jorge Domingos Machado Tinoco Vieira de 
Castro, candidato selecionado no âmbito do procedimento suprarreferido, 
cuja nota curricular se anexa.

O provimento no cargo produz efeitos à data de 22 de novembro 
de 2018.

Nota Curricular
Nome — Jorge Domingos Machado Tinoco Vieira de Castro
Data de nascimento — 07 de maio de 1974
Habilitações literárias — Licenciatura em ciências económicas e 

empresariais, Pós -graduação em finanças empresariais
Carreira/categoria — Técnico superior
Experiência Profissional:
Desde 01 -07 -2018 — Chefe de Divisão de gestão Financeira, em 

regime de substituição;
1 -10 -2012 a 30 -06 -2018 — Técnico superior no serviço de aprovi-

sionamento e Contabilidade;
11 -03 -2003 a 30 -09 -2012 — Técnico superior no serviço de apro-

visionamento.
1 -06 -2002 a 28 -02 -2003 — Técnico superior (estagiário), afeto ao 

serviço de património e projetos comparticipados.

Formação Profissional:
SNC — AP;
A norma do controlo interno no quadro do SNC — AP;
Sistema de normalização contabilística para as administrações públi-

cas (SNC -AP) — Municípios;
O código dos contratos Públicos — Revisto;
Lei do OE/2017: Ainda as aquisições de serviços;


