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MUNICÍPIO DE VILA DE REI
Edital n.º 894/2016

Torna público, no uso da competência que lhe confere a alínea t)
do n.º 1 do artigo 35.º, conjugado com o artigo 56.º, ambos da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que o “Regulamento Municipal de
Apoio à Recuperação de Edificações Degradadas”, aprovado na reunião
ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia 19 de julho de 2016
e homologada pela Assembleia Municipal na sessão ordinária de 22 de
setembro de 2016, após ter sido previamente publicitado em inquérito
público durante 30 dias, através de edital publicado na 2.ª série N.º 88
do Diário da República, de 06 de maio de 2016, não tendo sido apresentada contra o mesmo qualquer reclamação, ou sugestão. Estando assim
cumpridos todos os requisitos materiais, orgânicos e formais, o mesmo
encontra-se disponível para consulta no site da autarquia em www.cm-viladerei.pt, para que todos os interessados dele tenham conhecimento,
nos termos da legislação em vigor.
27 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Ricardo Jorge
Martins Aires.
309909341

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ABRANTES (SÃO VICENTE
E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE
Aviso n.º 12531/2016
Procedimento Concursal — Listas de candidatos
Admitidos e Excluídos
1 — Em conformidade com o disposto no artigo 30.º do anexo da Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril e no âmbito do Aviso n.º 10736/2016,
no Diário da República, 2.ª série — N.º 165 — 29 de agosto, informa
que se encontram afixadas em local visível e público na sede e delegações
da União das Freguesias (Avenida Defensores de Chaves, 2200-301
Abrantes; Rua de São Domingos, 336, 1.º C — 2200-397 Abrantes; Rua
Marquesa do Faial, S/N, 2200-261 Alferrarede) as listas dos candidatos
admitidos e excluídos das referências publicitadas no aviso supramencionado. Verificou-se ainda que foram entregues candidaturas que não
esclareciam devidamente a referência/oferta a que se candidatavam.
Desta forma, foi elaborada uma lista própria que contém os candidatos
em causa. A referida lista encontra-se publicitada nos mesmos locais
das restantes listas.
2 — Mais informamos que, no prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação deste aviso no Diário da República, os candidatos podem
pronunciar-se, por escrito, sobre a sua exclusão, através do formulário
para o exercício do direito de participação de interessados, disponível
na secretaria da sede e delegações da União das Freguesias, o qual
deverá ser remetido para as moradas acima mencionadas, por correio
registado ou entregue pessoalmente, nas mesmas moradas, de segunda a
sexta-feira, nos horários das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 (Avenida Defensores de Chaves, 2200-301 Abrantes), das 09h00 às 12h30
e das 14h00 às 17h30 (Rua de São Domingos, 336, 1.º C — 2200-397
Abrantes) e das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 (Rua Marquesa
do Faial, S/N, 2200-261 Alferrarede).
30 de setembro de 2016. — O Presidente da União das Freguesias,
Bruno Jorge Vicente Tomás.
309912379

com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e com
o nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, equivalente a
530,00 €. Para os efeitos previstos nos artigos 45.º e 46.º do anexo da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período experimental terá
a seguinte composição:
Presidente: Ana Sofia Fernandes Casebre, Consultora Jurídica da
Freguesia de Almeirim;
1.º Vogal Efetivo: Vera Lúcia Soares Serôdio Ferreira, Assistente
Técnica na Freguesia de Almeirim, que substituirá a Presidente nas suas
faltas e impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: Maria Dolores Martins Duarte, Assistente Técnica
na Freguesia de Almeirim;
1.º Vogal Suplente: Ana Maria Galão Veríssimo; Assistente Técnica
na Câmara Municipal de Almeirim;
2.º Vogal Suplente: Maria de Fátima Pires Murta Pereira, Assistente
Operacional na Freguesia de Almeirim.
O período experimental inicia-se a 03 de outubro de 2016, terá
a duração de 90 dias e será avaliado pela aplicação da seguinte
fórmula:
CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF)
sendo que:
CF — Classificação final;
ER — Elementos recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de formação frequentadas.
A avaliação final de período experimental traduz-se numa escala de
0 a 20 valores.
29 de setembro de 2016. — O Presidente da Freguesia, Joaquim
Manuel de Deus Catalão.
309903688

FREGUESIA DE ALVALADE
Aviso n.º 12533/2016
Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de julho, o júri do período experimental, das Referências C e J
do Procedimento Concursal, aberto pelo Aviso n.º 12582/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 211, de 28 de outubro de
2015 e Declaração de Retificação n.º 997/2015, publicada no Diário
da República, 2.ª série, de 10 de novembro de 2015, tem a seguinte
constituição:
Presidente: Marta Cristina Pereira Cruz Pires, Técnica Superior;
Vogais Efetivos: Sara dos Santos Magalhães, Chefe da Divisão Administrativa e Susana Marina Soares Paulo, Chefe da Divisão de Espaço
Público e Equipamentos.
23 de setembro de 2016. — A Vogal do Executivo, Rosa Maria Gomes Lourenço.
309896399

FREGUESIA DE AREEIRO
FREGUESIA DE ALMEIRIM
Aviso n.º 12532/2016
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
e nomeação do júri do período experimental
Em conformidade com o 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, na sequência
do procedimento concursal comum para ocupação de três postos de
trabalho, da carreira e categoria de Assistente Operacional (Referências A, B e C), para constituição de vínculo de emprego público
por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 1141/2015, de 30 de
janeiro, Diário da República, 2.ª série, N.º 21, na sequência da deliberação da Junta de Freguesia de dia 22/09/2016 e após negociação
do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho
por tempo indeterminado com Maria de Fátima Almeida Antunes
Batista (Referência A), com data de início a 03 de outubro de 2016,

Despacho n.º 12332/2016
Ao abrigo e em cumprimento do disposto no n.º 2 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 (doravante «Portaria»), homologo a lista
de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal
publicado pelo aviso n.º 8999/2016 publicado no Diário da República,
2.ª série, de 19 de julho.
Nome do candidato

Susana Maria Tapadas Graça Gonçalves . . . . . . . . . . . . .

Avaliação
final

14,40

3 de outubro de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Areeiro, Fernando Manuel Morena d’Eça Braamcamp.
309908629

