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Vogais Suplentes: — José António Ribeiro Cardoso, Encarregado 
Operacional e António Jorge Almeida Loureiro, Encarregado Opera-
cional,

Ref.ª B — Presidente: Isabel Maria da Silva Nunes dos Santos, Téc-
nica Superior;

Vogais Efetivos: Maria da Conceição Gil Guilherme de Matos, Técnica 
Superior e Maria Celeste da Conceição da Silveira, Técnica Superior.

Vogais Suplentes: Vítor Manuel Agostinho de Figueiredo, Chefe da 
Divisão de Bibliotecas e Documentação e Maria Helena Pereira de Lima 
Branco Cardoso Ferreira, Coordenadora Técnica.

Os Presidentes do Júri serão substituídos nas suas faltas e impedi-
mentos pelas 1.as vogais efetivas.

24 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Simões Maia Mesquita.

311531908 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso n.º 11400/2018

Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de tra-
balhadores, na carreira e categoria de Técnico Superior, na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado — Celebração de contratos.
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foi celebrado contrato 
de trabalho e regime de funções públicas por tempo indeterminado na 
carreira e categoria de Técnico Superior, relativos aos procedimentos 
concursais abertos pelos avisos n.os 1069/2016 e 5849/208, publicados 
no Diário da República, 2.ª série n.º 20, de 29 de janeiro de 2016, e 
n.º 87, de 05 de maio de 2016, com os seguintes trabalhadores, com a 
remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória e 15.º nível 
remuneratório (1.201,48 €):

Paula Alexandra Pereira Pinto, referente ao procedimento concursal 
para a área de Economia, Gestão, Contabilidade, referência I, com 
efeitos a 01 de fevereiro de 2018; Raquel Filipa Couto Pimenta Lima, 
referente ao procedimento concursal para a área de Economia, Gestão, 
Contabilidade, referência I, com efeitos a 01 de fevereiro de 2018; Ana 
Eduarda Teixeira Félix Carvalho, referente ao procedimento concursal 
para a área de Ciências Sociais e Humanas, referência A, com efeitos a 
01 de fevereiro de 2018; Maria Fátima Cardoso de Almeida Pinho Fer-
reira, referente ao procedimento concursal para a área de Comunicação 
Social e Animação Cultural, referência F, com efeitos a 01 de fevereiro 
de 2018; Manuel Carlos Rego Pinheiro, referente ao procedimento 
concursal para a área de Engenharia Civil, referência D, com efeitos 
a 01 de fevereiro de 2018; Miguel Filipe da Silva Lopes, referente 
ao procedimento concursal para a área de Engenharia Eletrotécnica, 
referência E, com efeitos a 01 de fevereiro de 2018; Susana Raquel 
da Silva Barbosa, referente ao procedimento concursal para a área de 
Geografia, referência H, com efeitos a 01 de fevereiro de 2018; Elzira 
Violante Pascoal da Silva e Sá Queiroga, referente ao procedimento 
concursal para a área de História, referência G, com efeitos a 01 de 
fevereiro de 2018; Ana Paula de Oliveira Soares Santos, referente ao 
procedimento concursal para a área de Ciências Sociais e Humanas, 
referência A, com efeitos a 01 de março de 2018; Isabel Maria Ribeiro 
da Costa, referente ao procedimento concursal para a área de Ciências 
Sociais e Humanas, referência A, com efeitos a 01 de março de 2018; 
Ademar Manuel Silva Carvalho, referente ao procedimento concursal 
para a área de Ciências Sociais e Humanas, referência A, com efeitos 
a 01 de março de 2018; Iris Valentina Sousa Gomes Araújo, referente 
ao procedimento concursal para a área de Ciências Sociais e Humanas, 
referência A, com efeitos a 01 de março de 2018; Fátima Daniela Veiga 
Ribeiro, referente ao procedimento concursal para a área de Ciências 
Sociais e Humanas, referência A, com efeitos a 01 de março de 2018; 
Arcília da Conceição Carvalho Terroso, referente ao procedimento 
concursal para a área de Ciências Sociais e Humanas, referência A, 
com efeitos a 01 de março de 2018; Eduarda Daniela Oliveira da Costa, 
referente ao procedimento concursal para a área de Ciências Sociais e 
Humanas, referência A, com efeitos a 01 de março de 2018; João Marco 
Marlier da Costa, referente ao procedimento concursal para a área de 
Comunicação Social e Animação Cultural, referência F, com efeitos a 01 
de março de 2018; Carlos Alexandre Taveira de Almeida, referente ao 
procedimento concursal para a área de Comunicação Social e Animação 
Cultural, referência F, com efeitos a 01 de março de 2018; Cristiana 
Sampaio Simões do Carmo, referente ao procedimento concursal para 
a área de Comunicação Social e Animação Cultural, referência F, com 

efeitos a 01 de março de 2018; Ana Isabel Oliveira Novais, referente ao 
procedimento concursal para a área de Comunicação Social e Animação 
Cultural, referência F, com efeitos a 01 de março de 2018; Daniela Filipa 
Carvalho Novais dos Santos, referente ao procedimento concursal para 
a área de Comunicação Social e Animação Cultural, referência F, com 
efeitos a 01 de março de 2018; Diana Raquel Gomes Correia, referente 
ao procedimento concursal para a área de Comunicação Social e Anima-
ção Cultural, referência F, com efeitos a 01 de março de 2018; Ricardo 
Miguel Miranda Araújo, referente ao procedimento concursal para a 
área de Economia, Gestão, Contabilidade, referência I, com efeitos a 
01 de março de 2018; Ana Laura Ribeiro Campos Cunha, referente ao 
procedimento concursal para a área de Economia, Gestão, Contabilidade, 
referência I, com efeitos a 01 de março de 2018; Célia Gloria da Costa 
Leite, referente ao procedimento concursal para a área de Economia, 
Gestão, Contabilidade, referência I, com efeitos a 01 de abril de 2018; 
Carla Alexandra Melo e Franco, referente ao procedimento concursal 
para a área de Economia, Gestão, Contabilidade, referência I, com 
efeitos a 01 de março de 2018; José Carlos Felgueiras Abreu e Castro, 
referente ao procedimento concursal para a área de Economia, Gestão, 
Contabilidade, referência I, com efeitos a 01 de março de 2018; Joana 
Isabel Fernandes Matos, referente ao procedimento concursal para a área 
de Engenharia Civil, referência D, com efeitos a 01 de março de 2018; 
José Alfredo Silva Leite, referente ao procedimento concursal para a 
área de História, referência G, com efeitos a 01 de março de 2018; Paulo 
Alexandre Campos Sampaio Correia, referente ao procedimento concur-
sal para a área de História, referência G, com efeitos a 01 de março de 
2018; Mariana Jacob Teixeira, referente ao procedimento concursal para 
a área de História, referência G, com efeitos a 01 de março de 2018; Rui 
Daniel Oliveira Marinho Pereira, referente ao procedimento concursal 
para a área de História, referência G, com efeitos a 01 de março de 2018; 
Luís Gonzaga Cardoso de Almeida, referente ao procedimento concursal 
para a área de História, referência G, com efeitos a 01 de março de 2018; 
Raquel Almeida Pinto, referente ao procedimento concursal para a área 
de Engenharia Civil, referência D, com efeitos a 07 de março de 2018; 
Joana Isabel da Silva Pereira, referente ao procedimento concursal para 
a área de Geografia, referência H, com efeitos a 01 de abril de 2018.

25 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo 
Cunha.

311535545 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 11401/2018

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 (administração pública) — Proc. 23/2018.

Nos termos do disposto no n.ºs 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 procedimento 
concursal comum, para a ocupação de um posto trabalho para a cate-
goria/carreira geral de técnico superior (administração pública) 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 BEP 
Bolsa de Emprego Público, sob o n.º OE201805/0793 e no Jornal “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).

20 de julho de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
311525793 


