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nicípio de Viana do Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, a 30 de 
abril de 2018);

João Sérgio Canivete Morais, com a remuneração de 1.201,48 €, 
correspondente à 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria de 
Técnico Superior (Artes Visuais e Multimédia), nível remuneratório 15 
da tabela remuneratória única (Procedimento Concursal aberto por Aviso 
publicado na página eletrónica institucional do Município de Viana do 
Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, a 30 de abril de 2018);

Liliana Vitória Figueira dos Reis, com a remuneração de 1.201,48 €, 
correspondente à 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria de 
Técnico Superior (Ciências da Educação), nível remuneratório 15 da 
tabela remuneratória única (Procedimento Concursal aberto por Aviso 
publicado na página eletrónica institucional do Município de Viana do 
Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, a 30 de abril de 2018);

Luísa Maria Braga Mouro, com a remuneração de 1.201,48 €, corres-
pondente à 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria de Técnico 
Superior (Recursos Humanos), nível remuneratório 15 da tabela remu-
neratória única (Procedimento Concursal aberto por Aviso publicado na 
página eletrónica institucional do Município de Viana do Alentejo e na 
Bolsa de Emprego Público, a 30 de abril de 2018);

Maria Helena Batalha Fadista, com a remuneração de 683,13 € corres-
pondente à 1.ª posição remuneratória da carreira e categoria de Assistente 
Técnico (Aprovisionamento / Expediente), nível remuneratório 5 da 
tabela remuneratória única (Procedimento Concursal aberto por Aviso 
publicado na página eletrónica institucional do Município de Viana do 
Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, a 2 de maio de 2018);

Luís Estevão Galego Branco, com a remuneração de 1.201,48 €, 
correspondente à 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria de 
Técnico Superior (Desporto) nível remuneratório 15 da tabela remune-
ratória única (Procedimento Concursal aberto por Aviso publicado na 
página eletrónica institucional do Município de Viana do Alentejo e na 
Bolsa de Emprego Público, a 2 de maio de 2018);

Nelson David Fialho Sabarigo, com a remuneração de 1.201,48 €, 
correspondente à 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria de 
Técnico Superior (Desporto) nível remuneratório 15 da tabela remune-
ratória única (Procedimento Concursal aberto por Aviso publicado na 
página eletrónica institucional do Município de Viana do Alentejo e na 
Bolsa de Emprego Público, a 2 de maio de 2018);

Luís Filipe Bento Mira, com a remuneração de 683,13 € correspon-
dente à 1.ª posição remuneratória da carreira e categoria de Assistente 
Técnico (Audiovisual), nível remuneratório 5 da tabela remuneratória 
única (Procedimento Concursal aberto por Aviso publicado na página 
eletrónica institucional do Município de Viana do Alentejo e na Bolsa 
de Emprego Público, a 3 de maio de 2018);

Ângelo António Palma Remechido, com a remuneração de 580,00 € 
correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira e categoria de 
Assistente Operacional (Carpinteiro), nível remuneratório 1 da tabela re-
muneratória única (Procedimento Concursal aberto por Aviso publicado 
na página eletrónica institucional do Município de Viana do Alentejo e 
na Bolsa de Emprego Público, a 3 de maio de 2018);

14 de agosto de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
João António Merca Pereira.

311588406 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso (extrato) n.º 12293/2018

Procedimento Concursal Comum para a Constituição da Re-
lação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indetermina-
do — Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos 
Precários — Técnico Superior (Engenheiro Civil).

Lista de classificação final
Para cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, torna -se público, que se encontra afixada, 
na Divisão de Recursos Humanos e disponível para consulta na página 
eletrónica desta Câmara Municipal em: http://recursoshumanos.cmvf-
xira.com (link: “listas de ordenação final”), a Lista de Classificação Final, 
do procedimento concursal acima indicado, aberto por aviso publicitado 
na BEP, no dia 29 de junho de 2018, com o n.º OE201806/0911, a qual 
foi homologada, por meu despacho de 09 de agosto de 2018.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do já referido artigo 36.º, todos os candidatos 
ficam notificados do ato de homologação da lista de classificação final 
acima referida.

10 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Simões Maia Mesquita.

311580095 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 12294/2018

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 (contabilidade) — proc. 10/2018.
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 procedimento 
concursal comum, para a ocupação de um posto trabalho para a cate-
goria/carreira geral de técnico superior (contabilidade) para o Departa-
mento de Pessoal, 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 OE201805/0765 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 notificados, para a 
realização da audiência dos interessados, de acordo com o estabelecido 
no CPA, utilizando para o efeito, obrigatoriamente, o modelo de for-
mulário aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças 
(Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da Repú-
blica, 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).

10 de agosto de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
311578573 

 Aviso n.º 12295/2018

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 (gestão de empresas) — proc. n.º 9/2018.
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 catego-
ria/carreira geral de técnico superior (gestão de empresas) para a Direção 
Municipal de Administração e Finanças, 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 OE201805/0762 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 notificados, para a 
realização da audiência dos interessados, de acordo com o estabelecido 
no CPA, utilizando para o efeito, obrigatoriamente, o modelo de for-
mulário aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças 
(Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da Repú-
blica, 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).

10 de agosto de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
311578516 

 MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso n.º 12296/2018
Dando cumprimento ao disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna -se público 
que, por despachos do Presidente da Câmara Municipal datados de 06 de 
agosto de 2018, na sequência dos procedimentos concursais comuns para 


