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Ação “SIADAP para Avaliados”
Curso “Formação Pedagógica Inicial de Formadores”
Encontro “Do Património Mundial ao Património Local”
Seminário “Paisajes Culturales y Patrimonio Mundial — Paisaje 

Cultural: Percepciones y Conceptos”»

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 5-
-AID/2018, de 04 de outubro.

1 de março de 2019. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, em regime de substituição, Teresa Maria Bento Poeiras 
Mesquita.

312111754 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Aviso n.º 4566/2019
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho da sig-

natária de 13 de fevereiro de 2019, no uso da competência delegada 
pelo Presidente da Câmara, foi deferida a licença sem remuneração, ao 
abrigo dos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do 
trabalhador Alexandre Fonseca do Couto, com a categoria de técnico 
superior, por um período de quatro meses, com início a 16 de fevereiro 
de 2019 e término a 15 de junho de 2019.

19 de fevereiro de 2019. — A Vereadora, Cláudia Horta Ferreira.
312080586 

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 4567/2019

Prorrogação do prazo de elaboração do Plano de Urbanização
da Zona Industrial e Empresarial de Campo (PUZIEC)

José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo, torna 
público que, nos termos do n.º 1 e 6 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na redação do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal deliberou, em reunião 
pública de 14 de fevereiro de 2019, por unanimidade, prorrogar, por um 
período de 2 anos, o prazo de elaboração do Plano de Urbanização da Zona 
Industrial e Empresarial de Campo (PUZIEC), sendo esta prorrogação con-
tada a partir da data de conclusão do prazo inicialmente estabelecido.

Para constar se lavrou o presente e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume e divulgados através da página 
da internet do Município.

18 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Manuel Ribeiro.

Deliberação
A Câmara Municipal deliberou, em reunião pública de 14 de fevereiro 

de 2019, por unanimidade, ao abrigo dos n.os 1 e 6 do artigo 76.º do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na 
redação do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, prorrogar o prazo 
de elaboração do Plano de Urbanização da Zona Industrial e Empresarial 
de Campo (PUZIEC), por um período de 2 anos, a contar da data de 
conclusão do prazo inicialmente estabelecido.

18 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Manuel Ribeiro.

312080934 

 Aviso n.º 4568/2019
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 29.º, da alínea d) do n.º 3 

do artigo 30.º e alínea d) do n.º 1 do 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 ao procedimento concursal comum 
de seleção e recrutamento de oito assistentes técnicos, na modalidade 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a 
que se refere o aviso de abertura n.º 726/2019, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 6, em 09.01.2019, 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, com indicação dos métodos de sele-
ção a que vão ser sujeitos, e dos 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, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, também 
disponível em www.cm -valongo.pt.

22 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Pereira Ribeiro.

312092582 

 Aviso n.º 4569/2019
1 — Nos termos do artigos 30.º e 33.º, ambos da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
conjugados com o artigo 19.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, e 
no seguimento da deliberação do executivo municipal de 03/01/2019, 
torna -se público que se encontra aberto pelo período de 10 dias úteis, a 
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento 
de 2 postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal 
deste Município: 1 posto de trabalho para o exercício de funções de 
Assistente Técnico, a desenvolver na área de Desenho e 1 posto de tra-
balho para o exercício de funções de Assistente Técnico, a desenvolver 
na área de Metrologia.

2 — Referência a) Assistente Técnico, na área de Desenho, cujo 
posto de trabalho e o perfil pretendido correspondem ao exercício de 
funções previstas na carreira de Assistente Técnico, conforme descrição 
no Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, cuja área de atividade se 
desenvolve no âmbito de funções de natureza executiva, de aplicação 
de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e ins-
truções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação 
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e 
serviços, os quais se traduzem nas seguintes especificidades: Execução 
de maquetas, desenhos, mapas cartas ou gráficos relativos à área de 
atividade dos serviços a partir de elementos que lhe são fornecidos e 
segundo as normas técnicas aplicáveis e execução das correspondentes 
artes finais; Execução de trabalhos de pormenorização em projetos de 
construção civil e arquitetura; Execução de desenhos cartográficos de 
espaços exteriores, dedicados ou não à construção civil e zonas verdes; 
Execução de desenhos de plantas de implantação topográfica de espaços 
exteriores; Execução de ampliação e redução de desenhos; Realização 
de cálculo de dimensões, superfícies, volumes e outros fatores não 
especificados; Desenhar projetos elaborados pelos técnicos superiores 
da área, utilizando as ferramentas informáticas adequadas; Proceder ao 
levantamento de edifícios, incluindo trabalho de campo e o seu desenho 
digital; proceder à organização e instrução de projetos de execução. 
Execução de modelos 3D com recurso a ferramentas de tecnologia BIM 
(Building Information Modeling) contendo os elementos projetados nas 
diversas especialidades.

Referência b) Assistente Técnico, na área de Metrologia, cujo posto 
de trabalho e o perfil pretendido correspondem ao exercício de funções 
previstas na carreira e categoria de Assistente Técnico, cuja área de 
atividade se desenvolve no âmbito de funções de natureza executiva, 
de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem de-
finidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas 
de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação 
de órgãos e serviços.

3 — O procedimento concursal é válido para o preenchimento dos pos-
tos de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 40.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145/2011, de 6 de abril.

4 — Posicionamento remuneratório — Carreira/Categoria de Assis-
tente Técnico — 683,13 €, correspondente à 1.ª posição remuneratória, 
nível 5 da Tabela Remuneratória Única.

5 — O local de trabalho será na área do Município de Valongo.
6 — O horário a praticar terá a carga horária em vigor para a admi-

nistração pública, isto é 7 horas diárias e 35 semanais.
7 — Âmbito do recrutamento:
7.1 — O recrutamento inicia -se de entre trabalhadores com relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
constituída e em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de 
trabalho previstos no presente procedimento por trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado ou que se 
encontrem em situação de requalificação, o recrutamento será efetuado 
de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego 
público, nos termos do previsto nos n.os 2, 3, 4 e 5 do artigo 30.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.


