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 MUNICÍPIO DE MOURA

Edital n.º 711/2018
José Francisco Banha, vereador dos recursos humanos, no exercício 

de competência delegada por despacho do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de 20-02-2018.

Torna público que em reunião ordinária da Câmara Municipal reali-
zada no dia 20 de junho do corrente ano, foi deliberado aprovar o Projeto 
de Regulamento Interno de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.

Nos termos do artigo 101.º/1 e 3 do Novo Código do Procedimento 
Administrativo, procede-se a consulta pública para recolha de sugestões 
pelo prazo de 30 dias úteis, contados do dia seguinte à publicação do 
presente Edital no Diário da República.

Durante esse período, poderão os interessados consultar a proposta 
de Regulamento em versão integral, na página da Internet do Município 
de Moura em www.cm-moura.pt ou na secção de recursos humanos, 
que funciona no edifício sede da Câmara Municipal, durante o horário 
normal de expediente.

Mais se faz público de que as sugestões tidas por convenientes, devem 
ser formuladas por escrito e dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Mu-
nicipal ou entregues diretamente na secção anteriormente referida. Para 
constar se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados 
nos lugares de estilo e na página da Internet do Município. 

28 de junho de 2018. — O Vereador dos Recursos Humanos, José 
Francisco Banha.

311518032 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 10677/2018

Procedimento Concursal comum para constituição de vínculo de em-
prego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para a carreira de Assistente 
Técnico — Homologação da lista unitária de ordenação final.
Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4, 5 e 6 do 

artigo 36.º, conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se 
público que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 
no procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para a carreira de Assistente Técnico com 
a referência: 24) aberto através do Aviso de abertura n.º 8432/2017, 
publicado no Diário da República n.º 144, 2.ª série, de 27.07.2017, 
foi homologado por despacho da Senhora Vereadora do Pelouro da 
Juventude e Desporto e Pelouro dos Recursos Humanos e Serviços 
Jurídicos Dr.ª Catarina Araújo, datado de 20.07.2018, encontrando -se 
a mesma afixada na Direção Municipal de Recursos Humanos, sita à 
Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e disponibilizada na página 
eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Educação e emprego> 
Emprego e atividade profissional> Emprego na autarquia> Procedi-
mentos concursais a decorrer> Lista unitária de ordenação final dos 
candidatos homologada.

30 de julho de 2018. — A Chefe de Divisão Municipal de Remune-
rações e Gestão de Processos, Goreti Leite.

311546772 

 MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA

Edital n.º 712/2018
João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo, Presidente da Câmara 

Municipal de Proença -a -Nova, torna público, nos termos e para os 
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, por deliberação exarada 
na ata da reunião do dia 16 de julho de 2018, determinou submeter 
a consulta pública o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (PMDFCI), de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, e 
nos n.os 5 a 7 do artigo 4.º do Anexo do Despacho n.º 443 -A/2018 de
9 de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 1222 -B/2018 de 2 de fevereiro, 
emitido pelo Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do De-
senvolvimento Rural.

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Proença-
-a -Nova, mereceu parecer vinculativo positivo do Instituto da Conserva-

ção da Natureza e Florestas conforme ofício n.º 34251/2018/DGAPPF 
de 3 de julho de 2018.

Nestes termos, avisam -se todos os interessados que se encontra em 
consulta pública de 13 de agosto a 3 de setembro a 3.ª revisão do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de 
Proença -a -Nova, disponível no sítio da internet do Município (www.
cm -proencanova.pt), no Gabinete de Proteção Civil e Florestas da Câ-
mara Municipal, todos os dias úteis no horário normal de atendimento 
ao público (das 09h00 até às 12h30 e das 14h00 às 17h30).

Os interessados poderão apresentar as suas observações, sugestões 
ou pedidos de esclarecimentos, até ao termo do período referido, me-
diante requerimento, devidamente identificado, dirigido ao Presidente 
da Câmara Municipal, por via postal para o endereço Avenida do Colé-
gio 6150 -401 Proença -a -Nova, por entrega presencial no Gabinete de 
Proteção Civil e Florestas, ou através do endereço de correio eletrónico 
geral@cm -proencanova.pt.

Para constar e para os devidos e legais efeitos se publica o presente 
Edital e outros de igual teor que serão afixados no átrio dos Paços do 
Concelho, nas sedes das Juntas de Freguesia e União de Freguesias, no 
sítio da internet do Município e demais lugares de uso e costume, bem 
como feita a sua publicação no Diário da República.

17 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, João Manuel Ventura 
Grilo de Melo Lobo.

311519629 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 10678/2018

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de 16 postos 
de trabalho na carreira geral de assistente técnico -proc. 25/2018.
Nos termos do disposto no n.º s 1 e 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, 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 — Informação — 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 proce-
dimento concursal comum para ocupação de 16 postos de trabalho 
na carreira geral de assistente técnico, aberto por aviso publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 76 de 18 de abril de 2018, na BEP 
Bolsa de Emprego Público, sob o n.º OE201804/0577 e no Jornal 
“Jornal de Notícias.

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).

26 de julho de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
311539977 

 MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso n.º 10679/2018
Nos termos e para efeitos 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 145 -A/2011 de 06 de abril, torna -se público que as 
listas unitárias de ordenação final dos procedimentos concursais 
comuns para contrato de trabalho em funções públicas por Tempo 
Indeterminado, publicados no Diário da República 2.ª série n.º 16 
de 2018.01.23 — aviso n.º 1101/2018 — Referência A — 1 (um) 
posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico 
Superior — área de Engenharia Agronómica — Ramo Zootecnia; 
Referência B — 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e 


