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cedimento concursal a que se refere o aviso n.º 4526/2018, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de abril de 2018, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
efeitos a 11 de setembro de 2018, com o seguinte trabalhador:
Fábio André Pando Marçal, carreira/categoria de assistente operacional, na 1.ª posição remuneratória, nível 2, da tabela remuneratória
única;
Para efeitos do disposto no artigo 45.º e seguintes da LTFP, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, durante o período experimental,
o trabalhador será acompanhado e avaliado pelo seguinte júri, com a
seguinte composição:
Presidente do júri: Eng. António Eduardo Jorge Morgado, Diretor do
Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente.
Vogais efetivos: Eng. Nuno Alexandre Branquinho Pinto, Chefe de
Divisão de Obras Municipais e Eng. Mário Fernandes Pereira, Técnico
Superior.
Vogais Suplentes: Eng. Filipe Nuno Coelho Jorge, Dirigente de
3.º Grau dos Serviços Técnicos de Obras Particulares e António de
Jesus Nogueira Nevado, Encarregado Geral Operacional.
11 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Gustavo de Sousa Duarte.
311644871
Aviso n.º 13727/2018
Para os efeitos previstos no artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que foi concluído com sucesso o período experimental, dos trabalhadores Paula Alexandra Alves Ferreira, Paula
Bartolomeu Garcia Gabriel, Pedro Maximiano Silva Ferreira, Raquel
Sofia Salgado Ferreira, Rui Pedro Lopes Alves Costa e Sofia Lisandra Alves Costa, na carreira/categoria de Assistente Operacional, na
modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado, na sequência do procedimento concursal aberto por Aviso
n.º 8994/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 152,
de 8 de agosto de 2017.
11 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Gustavo de Sousa Duarte.
311644847

Deliberação
António Alberto Pires Aguiar Machado, presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar declara que a Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar, em reunião ordinária realizada no dia 9 de agosto de
2018, deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do período de
discussão pública da proposta de Plano de Intervenção no Espaço Rústico
da Área de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos de Pedras
Salgadas, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e n.º 2 do
artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
4 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar, António Alberto Pires Aguiar Machado.
611631157

MUNICÍPIO DE VILA VERDE
Aviso n.º 13729/2018
Procedimento concursal comum para a contratação por tempo
indeterminado de um assistente técnico (para a UIC), restrito a
candidatos abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP).
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna-se público que, a lista unitária de ordenação final da única candidata
aprovada, do procedimento concursal comum para ocupação de um posto
de trabalho na carreira e categoria de assistente técnica, para exercer
funções na Unidade de Inovação e Conhecimento, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto pelo aviso n.º 9838/2018, de 21/05/20148, publicado na Bolsa
de Emprego Publico e na página eletrónica do Município de Vila Verde,
foi homologada por despacho do signatário, datado do dia de hoje, em
07/09/2018.
A lista unitária de ordenação final, encontra-se afixada no serviço
de receção do Município e disponibilizada na sua página eletrónica em
www.cm-vilaverde. pt.
7 de setembro de 2018. — O Vereador do Pelouro da Qualidade,
Ordenamento e Gestão do Território, Dr. Manuel de Oliveira Lopes.
311645681

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR
Aviso n.º 13728/2018
Abertura do Período de Discussão Pública da Proposta de Plano
de Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração
Consolidada de Recursos Geológicos de Pedras Sagradas
António Alberto Pires Aguiar Machado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, torna público, nos termos do n.º 1 e 2
do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que a Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar, em reunião de Câmara de 9 de
agosto de 2018, deliberou proceder à abertura do período de discussão
pública da proposta de Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Área
de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos de Pedras Salgadas,
que irá decorrer durante 30 dias úteis.
Torna ainda público que o mencionado período de discussão pública
se inicia no 5.º dia útil após a publicação do presente Aviso no Diário
da República, 2.ª série, como o determina o n.º 2 do artigo 89.º do
citado diploma.
Durante este período, os interessados poderão consultar a Proposta de
Plano, o respetivo relatório ambiental, a ata de conferência procedimental
e os demais pareceres emitidos na Divisão de Ambiente e Urbanismo,
sito na Rua Comendador Silva, 5450-020 Vila Pouca de Aguiar, no horário normal de expediente, bem como na página da internet da Câmara
Municipal (www.cm-vpaguiar.pt).
A formulação de reclamações, observações ou sugestões deverão
ser feitas por escrito, até ao termo do referido período, utilizando para
o efeito o impresso próprio que pode ser obtido na página da internet
da Câmara Municipal (www.cm-vpaguiar.pt) ou em suporte papel no
setor de Atendimento ao Público da Câmara Municipal ou na Divisão de Ambiente e Urbanismo, remetido por correio dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar — Rua Henrique
Botelho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar, ou por correio eletrónico
(uopg@cm-vpaguiar.pt).
4 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar, António Alberto Pires Aguiar Machado.

MUNICÍPIO DE VIZELA
Aviso (extrato) n.º 13730/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento do 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 da homologação da lista de ordenação final, referente ao
procedimento concursal aberto ao abrigo do Programa de Regularização
Extraordinária dos Vínculos Precários — Lei n.º 112/2017, de 29.12,
publicitados na BEP em 01 de junho de 2018, foram celebrados contratos
de trabalho, em funções públicas, por tempo indeterminado, com os
candidatos, Luísa Filipa Ribeiro Castro, Marcela Filipa Ribeiro Ferreira,
Márcia Andrea Lopes Monteiro de Castro e Ricardo José Fernandes
Monteiro, para a carreira/categoria de técnico superior, 2.ª posição, nível
15, com efeitos ao dia 03 de setembro de 2018.
Mais se torna público que o consequente período experimental é dispensado de acordo com o estabelecido no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017,
de 29.12.
5 de setembro de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos,
Dr.ª Agostinha Freitas.
311632664

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA GALEGA
DA MERCEANA E ALDEIA GAVINHA
Aviso n.º 13731/2018
Em cumprimento do 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, como resultado
do processo de regularização extraordinária dos vínculos precários,
estabelecido pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e no âmbito do
procedimento concursal de regularização aberto pelo aviso publicado
na Bolsa de Emprego Público n.º OE201804/1047, de 30 de abril de
2018, foram contratados com efeito a partir 1 de junho de 2018, na mo-

