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em funções públicas por tempo indeterminado, na área de Operador de 
Estações Elevatórias, Tratamento ou Depuradoras, publicitado no aviso 

n.º 11393/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 188, 
de 28 de setembro: 

Ref.ª Nome Categoria Classificação obtida
do período experimental

Conclusão
com sucesso

A Francisco Miguel Salvador Cordeiro  . . . . . . . . . Assistente Operacional — área de Operador de Es-
tações Elevatórias, Tratamento ou Depuradoras.

15,30 valores Sim

 Em consequência do referido despacho foi, nesta data, formalmente 
assinalada a conclusão com sucesso daquele período experimental através 
de ato escrito averbado ao respetivo contrato, em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
atual redação.

7 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Pombal, Diogo Alves Mateus, Dr.

311899147 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 19253/2018

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo Resolutivo Incerto para a carreira/ca-
tegoria de Técnico Superior

Manutenção da exclusão no âmbito da apreciação
de candidaturas e Audiência dos interessados

no âmbito da aplicação do 1.º método de seleção
1) Na sequência da audiência prévia, realizada nos termos do disposto 

no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação e do Código do Procedimento Ad-
ministrativo (DL n.º 4/2015 de 07 -01), notificam -se os candidatos da ma-
nutenção da exclusão nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 31.º con-
jugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, do procedimento concursal 
comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo Resolutivo Incerto 
para a carreira/categoria de Técnico Superior (m/f), conforme Aviso de 
abertura n.º 11741/2018, publicado no Diário da República n.º 159, 
2.ª série, de 20.08.2018 e Declaração de Retificação n.º 620/2018 publi-
cada no Diário da República n.º 166, 2.ª série, de 29 -08 -2018, Ref.ª GG).

2) Na sequência da aplicação do Método de Seleção/Avaliação Cur-
ricular efetuada nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 32.º con-
jugado 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 do método de se-
leção nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 36, do procedimento 
concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
Resolutivo Incerto para a carreira/categoria de Técnico Superior (m/f) 
conforme Aviso de abertura n.º 11741/2018, publicado no Diário da 
República n.º 159, 2.ª série, de 20.08.2018 e Declaração de Retificação 
n.º 620/2018 publicada no Diário da República n.º 166, 2.ª série, de 
29 -08 -2018, Ref.ª GG).

3) A lista contendo os resultados obtidos na avaliação curricu-
lar, encontra -se afixada no átrio da Direção Municipal de Recursos 
Humanos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e dispo-
nibilizada na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.
pt>Educação e emprego>Emprego e atividade profissional>Emprego 
na autarquia>Procedimentos concursais a decorrer.

4) Nos termos do n.º 5, do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, os 
candidatos devem obrigatoriamente utilizar o modelo de formulário 
aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças (Despa-
cho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível em www.cm -porto.pt, em 
http://balcaovirtual.cm -porto.pt>Formulários>Letra E>com a designação 
de «Exercício do Direito de Participação de Interessados».

5) O processo do procedimento concursal pode ser consultado, na Divi-
são Municipal de Recrutamento e Gestão de Carreiras, sita à Rua do Bo-
lhão, n.º 192, 6.º piso — 4000 -111 Porto, mediante agendamento prévio.

12 de dezembro de 2018. — A Diretora Municipal de Recursos Hu-
manos, Salomé Ferreira.

311907238 

 MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA

Aviso n.º 19254/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento de um trabalhador 
para exercer funções, no Gabinete de Educação, Cultura e Des-
porto em Contrato de Trabalho em Funções Publicas por Tempo 
Indeterminado, na categoria e carreira de Técnico Superior, na 
área académica de Educação Física e Desporto.

Lista Unitária de Ordenação Final
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela portaria n.º 145-A/2011, 
torna-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final relativo ao procedi-
mento concursal em epígrafe, aberto pelo Aviso n.º 7333/2018, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, de 30 de maio, a qual foi homologada 
por despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 07 de dezembro 
de 2018, ao abrigo do n.º 2 do aludido artigo 36.º, da citada Portaria: 

Nomes Classificação

1.º Gonçalo José Pereira Farinha. . . . . . . 15,60 Valores.
2.º João Guilherme Gonçalves Vaz . . . . . 14,80 Valores.
3.º Filipe Manuel Martins Rodrigues  . . . 13,80 Valores.

4.º Ex aequo Rui Miguel Moura dos Santos . . . . . . 13,20 Valores.
4.º Ex aequo Rodolfo Manuel Amaro Martins Silva 13,20 Valores.
5.º Ex aequo João Tiago Farinha Martins . . . . . . . . 11,40 Valores.
5.º Ex aequo Mariana Afonso Gonçalves Matias Silva 11,40 Valores.

6.º Guida Daniela Laranjeira Vitorino. . . 10,80 Valores.

 10 de dezembro de 2018. — O Presidente de Câmara, João Manuel 
Ventura Grilo de Melo Lobo.

311898694 

 MUNICÍPIO DO SABUGAL

Aviso n.º 19255/2018
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.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, torna -se público que o júri do procedimento concursal 
comum para constituição de vínculo de emprego público na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com vista ao preenchimento de 7 postos de trabalho da Carreira de 
Assistente Técnico e Categoria de Assistente Técnico previstos e não 
ocupados no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Sabugal, em 
reunião de sete de dezembro de dois mil e dezoito, deliberou que a Prova 
de Conhecimentos se irá realizar no próximo dia 09 de fevereiro de 2019, 
na Escola Secundária do Sabugal, com início às 10.00 horas.

O aviso de marcação da Prova de Conhecimentos, encontra -se dis-
ponível no site da Câmara Municipal de Sabugal

No dia da prova os candidatos deverão fazer -se acompanhar do seu 
Cartão de Cidadão.

10 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
António dos Santos Robalo.

311895989 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Édito (extrato) n.º 251/2018
Torna -se público que, em 31 de outubro de 2018, ocorreu o óbito de 

Bento António Machado Soares, assistente operacional (Condutor de 


