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MUNICÍPIO DE VALENÇA

Aviso n.º 9056/2016

Aviso n.º 9053/2016

Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da Área
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para assistente operacional — área
funcional de coveiro — Homologação da lista unitária de ordenação final.
Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, torna-se público que a lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal em epígrafe, aberto pelo Aviso n.º 60/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de 5 de janeiro de
2016, foi homologada por meu despacho de 8 de julho de 2016 e se
encontra afixada no Edifício dos Paços do Município, sito na Praça da
República, em Valença, e disponível na área dos Recursos Humanos da
página eletrónica do Município de Valença.
8 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel Salgueiro Mendes.
309720927

MUNICÍPIO DE VALONGO
Aviso n.º 9054/2016
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, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos
excluídos do procedimento concursal comum de seleção e recrutamento
de 10 assistentes operacionais, na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, a que se refere o aviso de
abertura n.º 7326/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 110, em 08.06.2016, que poderão exercer o direito de audiência
dos interessados, durante o prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso.
A lista dos candidatos admitidos e excluídos encontra-se afixada
no átrio dos Paços do Concelho e publicada na página eletrónica do
Município (www.cm-valongo.pt)
Para efeitos do exercício da audiência dos interessados deve ser
utilizado 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, n.º 2 Série, n.º 89, de 8 de maio,
também disponível em www.cm-valongo.pt.
12 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel
Pereira Ribeiro.
309727586

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Aviso n.º 9055/2016
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da Área de
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concursal
comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28 de 10 de
fevereiro, com oferta na BEP n.º OE201502/0186, os graduados em:
1.º, 2.º, 3.º e 4.º lugar, respetivamente e de acordo com o despacho de
21 de junho de 2016, foram celebrados contratos de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, com: Manuel Rodrigues Lima, José Maria Ramos Rodrigues, José Manuel Lopes Gonçalves e Elisabete Pereira da Silva Cravo,
para a categoria de Assistente Operacional, funções de Cantoneiro de
Vias Municipais, do mapa de pessoal por tempo indeterminado do Município de Viana do Castelo, ficando sujeitos a um período experimental
de 90 dias, para a carreira/categoria de Assistente Operacional, com o
vencimento correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria
de Assistente Operacional, do nível remuneratório 1, correspondente a
530,00€ (quinhentos e trinta euros), da tabela remuneratória única, com
efeitos ao dia 22 de junho de 2016.
25 de junho de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana
Margarida Ferreira da Silva.
309728436

Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 4 do
artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e na sequência do procedimento
concursal comum na modalidade de Contrato de Trabalho por Tempo
Indeterminado para a seguinte categoria/carreira:
Assistente Operacional/Bordadeira, de acordo com o aviso de abertura
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 25, de 05 de fevereiro,
na BEP — Bolsa de Emprego Público, sob o n.º OE 201502/0059 e
no Jornal “Jornal de Notícias” de 06 de fevereiro, todos do ano 2015,
foi homologada a decisão da classificação atribuída pelo respetivo
Júri e consequentemente, determinada a conclusão com sucesso o período experimental da trabalhadora: Ana Paula Carvalho da Costa.
27 de junho de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana
Margarida Ferreira da Silva.
309728477
Aviso n.º 9057/2016
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da Área
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 4 do
artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e na sequência do procedimento
concursal comum na modalidade de Contrato de Trabalho por Tempo
Indeterminado para a seguinte categoria/carreira:
Assistente Operacional/Costureira, de acordo com o aviso de abertura
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 25, de 05 de fevereiro,
na BEP — Bolsa de Emprego Público, sob o n.º OE 201205/0060 e no
Jornal “Jornal de Notícias” de 06 de fevereiro, todos do ano 2015, foi
homologada a decisão da classificação atribuída pelo respetivo Júri e
consequentemente, determinada a conclusão com sucesso o período
experimental da trabalhadora: Maria Goreti Amorim Viana da Fonte.
27 de junho de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana
Margarida Ferreira da Silva.
309728517
Aviso n.º 9058/2016
Provimento, em regime de comissão de serviço,
de cargo de Direção Intermédia
de 2.º grau — Chefe de Divisão Jurídica
Para os efeitos do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, republicada com alterações pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, aplicável à administração local por força da Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto; torna-se público que por despacho de
designação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, de 14 de junho
de 2016, proferido no uso da competência conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais), atento o disposto nos n.os 9
e 10 do artigo 21.º da referida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
foi nomeada em regime de comissão de serviço, Ariana Gouveia
Ribeiro, para o cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe
da Divisão Jurídica.
A presente nomeação foi precedida de procedimento concursal, publicado no Diário da República, 2.ª série N.º 153, de 7 de agosto de 2015,
homologado em reunião de Câmara de 25 de maio de 2016; e produz
efeitos ao dia 1 de julho de 2016, nos termos dos n.º 10 do artigo 21.º
da supracitada Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e
adaptação à administração local.
Nota curricular:
Ariana Gouveia Ribeiro, natural do concelho de Monção, do distrito
de Viana do Castelo. Data de Nascimento: 17-04-1983.
Habilitações Académicas
Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, a 07-07-2006, com a média de 12 valores.
Pós-Graduação em Direito do Trabalho e processo do Trabalho, pela
Escola de Direito do Porto, da Universidade Católica Portuguesa, 2008,
com a média de 14 valores.
Curso de especialização em Direito dos Contratos e das Empresas,
pela Escola de Direito da Universidade do Minho, 2010.

