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 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 15918/2016
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º do Preâmbulo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
torna-se público que na sequência da homologação da lista de ordenação 
final, referente ao procedimento concursal comum para provimento  de 
1 posto de trabalho de Assistente Operacional (Receção/Atendimento), 
aberto por aviso publicado no Diário da República, n.º 56, 2.ª série do 
dia 21/03/2016, e após negociação da posição remuneratória, nos termos 
do n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado 
com artigo n.º 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, mantido em vigor 
pelo n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com a candidata, 
Nídia Isabel Vidal Ganchinho Cavaqueiro, para a carreira e categoria 
acima referida, 1.ª posição, nível 1, com efeitos a contar do dia 07 de 
dezembro de 2016.

Mais se torna público que, o período experimental de vínculo teve 
início no dia 07 de dezembro de 2016, tem a duração de 90 dias e será 
avaliado de acordo com a seguinte fórmula: 

CF = (0,60 x ER) + (0,30 x R) + (0,10 x AF), 
sendo que:

CF = Classificação Final; 
ER = Elementos Recolhidos pelo júri; 
R = Relatório; 
AF = Ações de Formação frequentadas.

7 de setembro de 2016. — A Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvi-
mento, Gestão Financeira e Recursos Humanos, Maria de Jesus Mendes.

310076151 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Declaração de retificação n.º 1254/2016
Para os devidos efeitos se torna público que, por ter sido publicado 

com inexatidão o aviso n.º 11890/2016, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 187, de 28 de setembro de 2016, retifica -se que onde se lê, no n.º 9.1.1, 
«Na falta de apresentação dos documentos, devem os candidatos declarar 
no requerimento de admissão que reúnem tais requisitos.» deve ler -se 
«Requisitos específicos: a) Inscrição na Ordem dos Engenheiros ou 
Ordem dos Engenheiros Técnicos.», devendo, ainda, acrescentar -se o 
n.º 9.1.1.1, «Na falta de apresentação dos documentos, devem declarar 
no requerimento de admissão que reúnem tais requisitos.» e, ao n.º 10.3, 
acrescentar a alínea d), «Comprovativo da inscrição válida na Ordem 
dos Engenheiros ou Ordem dos Engenheiros Técnicos».

É concedido um prazo adicional de dez dias úteis para a apresentação 
de candidaturas, a contar do dia seguinte ao da publicação da presente 
declaração de retificação.

24 de novembro de 2016. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.

310084398 

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 15919/2016
Para efeitos do estatuído no n.º 3 artigo 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, torna-se público que se encontra afixada no átrio dos 
Paços do Concelho e publicada na página eletrónica do Município 
(www.cm-valongo.pt), a ata com as deliberações do júri referentes às 
participações dos candidatos, no âmbito da audiência dos interessados, 
resultante da aplicação do 1.º método de seleção e a lista final dos 
respetivos resultados, 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 7326/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 110, em 08.06.2016.

13 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Pereira Ribeiro.

310089533 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 15920/2016
Por delegação de competências e em cumprimento com o disposto 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
na sua atual redação, se torna público que por despacho de 8 de agosto 
de 2016, do Senhor Presidente da Câmara, e após anuência do Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, foi autorizada 
a consolidação da mobilidade interna na categoria de assistente téc-
nico, Mário João Ribeiro Fernandes Gomes, posição 1, nível 5, no 
Mapa de Pessoal desta Autarquia, com efeitos ao dia 1 de novembro 
de 2016, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 99.º do supracitado 
diploma legal.

25 de novembro de 2016. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
310051698 

 FREGUESIA DE PAREDES

Aviso n.º 15921/2016

Procedimento concursal comum para recrutamento de um as-
sistente operacional — área serviços gerais — grau de com-
plexidade I — Em regime de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado. Aviso n.º 7335/2016.
OE201606/0135.
Para os efeitos do n.º 4,5 e do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-

-A/2009 de 22 de janeiro, alterado pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 
6 de abril, torna -se público que foi homologada no dia 12 de dezem-
bro de 2016 a lista de ordenação final, estando a mesma, afixada no 
placar da junta de freguesia e na página eletrónica, (www.freguesia-
deparedes.pt).

12 de dezembro de 2016. — O Presidente da Freguesia, Francisco 
Augusto Ferreira.

310086447 

pedidos de esclarecimentos, de todos os interessados, sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas, única e exclusivamente, no 
âmbito do presente processo de alteração, por um prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à data da 
publicação do presente Aviso no Diário da República. Durante este 
prazo os interessados poderão participar por escrito, através do correio 
eletrónico correio@cm-gois.pt, por via postal ou por entrega pessoal 
(no balcão do Balcão Único), dirigidos à Presidente da Câmara Muni-
cipal de Góis, Praça da República, 3330-310 Góis (sob a referência em 
epígrafe). Os interessados poderão consultar os elementos disponíveis 
na página da internet da Câmara Municipal de Góis (www.cm-gois.pt), 
bem como solicitar esclarecimentos na Divisão de Gestão, Urbanismo, 
Planeamento e Ambiente. Para que conste, pelo presente se publica este 
Aviso no Diário da República e outros de igual teor, que serão afixados 
nos locais de estilo e publicitados na comunicação social, na página da 
internet da Câmara Municipal de Góis e na Plataforma Colaborativa de 
Gestão Territorial (www.dgterritorio.pt).

17 de novembro de 2016. — A Presidente da Câmara Municipal, 
Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira.

610083425 

 Aviso n.º 15922/2016

Procedimento concursal comum para recrutamento de dois assis-
tentes operacionais — área cozinheiro (a) — grau de complexi-
dade I — em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado — a tempo parcial. Aviso n.º 7335/2016.
OE201606/0134.
Para os efeitos do n.º 4,5 e do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/

2009 de 22 de janeiro, alterado pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, 
torna -se público que foi homologada no dia 12 de dezembro de 2016 a 
lista de ordenação final, estando a mesma, afixada no placar da junta de 
freguesia e na página eletrónica, (www.freguesiadeparedes.pt).

12 de dezembro de 2016. — O Presidente da Freguesia, Francisco 
Augusto Ferreira.

310086503 


