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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 14203/2018

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista 
a ocupação de 1 posto de trabalho da carreira geral de técnico 
superior (proteção civil) — proc. 18/2018.

Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, faz -se público que se encontra 
afixada no Departamento de Pessoal (Edifício Técnico dos Paços 
do Concelho) e divulgada em www.cm-gaia.pt. opção — Informa-
ção — Recursos Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos 
e Comissões de Serviço, a partir da data de publicação do presente 
aviso no Diário da República, a lista de candidatos admitidos e 
excluídos ao procedimento concursal comum, para a ocupação 
de um posto trabalho para a categoria/carreira geral de técnico 
superior (proteção civil) para os Serviços Municipais de Proteção 
Civil, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 93, de 15 de maio de 2018, na Bolsa de Emprego Público, sob 
o n.º OE201805/0786 e no Jornal de Notícias de 16 de maio de 
2018.

Mais se informa que os candidatos excluídos, como estatui o n.º 1 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a 
redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, são notifi-
cados, para a realização da audiência dos interessados, de acordo com 
o estabelecido no CPA, utilizando para o efeito, obrigatoriamente, 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 designação 
de exercício do direito de participação de interessados, disponível na 
página eletrónica www.cm-gaia.pt. — Informação — requerimentos 
(n.º 544).

21 de setembro de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
311669941 

 MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Aviso n.º 14204/2018

Lista unitária de ordenação final de candidatos homologada

Procedimento concursal de regularização para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado, para ocupação de nove postos de trabalho 
para carreira/categoria de Assistente Operacional, restrito 
a candidatos abrangidos pelo programa de regularização 
extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), a que res-
peita o Aviso publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP) 
no dia 25 de maio de 2018, através do código da oferta 
OE201805/1342.

Torna -se público o seguinte:
1 — Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos admitidos e excluídos, resultante da aplicação dos métodos 
de seleção, foi homologada por meu despacho, datado de 18 de setembro 
de 2018, e encontra -se afixada em local visível e publico das instalações 
da Câmara Municipal de Vila do Porto e disponibilizada na página 
eletrónica www.cm -viladoporto.pt> Serviços> Recursos Humanos> 
Procedimentos Concursais> 2018.

2 — Assim, e nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da aludida Por-
taria, ficam desta forma notificados os candidatos admitidos, incluindo 
os excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, do ato 
de homologação da lista unitária de ordenação final.

3 — Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser 
interposto recurso hierárquico, nos termos do artigo 39.º da referida 
Portaria.

18 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos Henrique 
Lopes Rodrigues.

311667519 

 FREGUESIA DE ABAÇAS

Deliberação n.º 1084/2018

Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 
Precários na Administração Pública

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e 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, em reunião do Órgão 
Executivo de 19 de setembro foi homologada, a lista unitária de orde-
nação final do procedimento concursal de regularização extraordinária 
de vínculos precários para constituição de relação jurídica de emprego 
público em regime de contrato em funções públicas por tempo inde-
terminado, ao abrigo da Lei n.º 112/ 2017, de 29 de dezembro, aberto 
pelo Aviso OE 201805/0183, publicado na Bolsa de Emprego Público, 
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de 
Assistente Técnico.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada em local visível 
e público, nas instalações da Junta de Freguesia.

20/09/2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Abaças, Luís 
Filipe Borges Brigas.

311667527 

 FREGUESIA DE ALVALADE

Aviso n.º 14205/2018

Lista de candidatos admitidos e excluídos
de procedimento concursal

No uso da competência delegada pelo Presidente da Junta de Freguesia 
de Alvalade, Dr. José António Borges, através do Despacho n.º 173/2018, 
de 26 de abril, torna -se público que:

1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, a lista de candidatos admitidos e excluídos, relativa ao procedi-
mento concursal comum publicado pelo Aviso n.º 9109/2018, no Diário 
da República, 2.ª série — n.º 127 — 4 de julho e republicado pelo Aviso 
n.º 11243/2018, no Diário da República, 2.ª série — n.º 156 — 14 de 
agosto, se encontra afixada em local visível e público na sede da Freguesia 
de Alvalade (Rua Conde de Arnoso, n.º 5 -B, 1700 -112 Lisboa) e dispo-
nível para consulta na sua página eletrónica (http://www.jf -alvalade.pt/).

2 — Atendendo ao direito de audiência dos interessados, de acordo 
com o disposto nos números 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 31.º da 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e no Código do Procedimento 
Administrativo, notifica -se, através deste aviso, os candidatos para 
se pronunciarem, caso seja do seu interesse, o que poderão fazer por 
escrito, através de formulário disponível nos locais supramencionados 
da Freguesia, no prazo de 10 dias úteis, conforme o artigo 31.º da 
Portaria.

10 de setembro de 2018. — O Vogal do Executivo, Mário Branco.
311641558 

 Aviso n.º 14206/2018

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final 
de Procedimento Concursal

No uso da competência delegada pelo Presidente da Junta de Freguesia 
de Alvalade, Dr. José António Borges, através do Despacho n.º 173/2018, 
de 26 de abril, torna -se público que:

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 
de abril, a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal 
publicitado pelo Aviso n.º 3751/2018, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 57, de 21 de março, para preenchimento de sete postos de trabalho 
para a carreira e categoria de Assistente Operacional (Higiene Urbana), 
para a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeter-
minado, foi homologada em reunião de Órgão Executivo no dia 17 de 
setembro de 2018 e se encontra publicitada em local visível e público 
das instalações da Freguesia de Alvalade (Rua Conde de Arnoso, n.º 5 -B, 
1700 -112 Lisboa), no sítio da internet (http://www.jf -alvalade.pt/).


