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Anexa -se nota relativa às habilitações académicas e currículo pro-
fissional da designada.

Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Civil, pela Escola Superior de Tecnologia 

do Instituto Politécnico de Castelo Branco;
Curso de Formação Profissional de Técnico Superior de Segurança e 

Higiene do Trabalho, pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Currículo profissional:
Em 01.09.2003 — Celebra contrato de trabalho a termo certo, na cate-

goria de Técnica Superior de 1.ª classe (área de engenharia civil) — Câ-
mara Municipal de Ponte de Sor;

Em 01.04.2005 — Celebra contrato administrativo de provimento na 
categoria de estagiária (área de engenharia civil) — Câmara Municipal 
de Ponte de Sor;

Em 05.06.2006 — Aceita nomeação definitiva na categoria de Técnica 
Superior de 2.ª classe (área de engenharia civil) - Câmara Municipal de 
Ponte de Sor;

Em 14.06.2006 — Designada Diretora do Aeródromo Municipal de 
Ponte de Sor.

5 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira 
Hilário.

310410705 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso n.º 4751/2017

Procedimentos concursais

Lista de ordenação final — notificação de candidatos
Para efeitos do estipulado na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22/01, republicada pela portaria n.º 145 -A/2011, de 
06/04, torno público que as listas unitárias de ordenação final, relativas aos 
concursos publicados no aviso n.º 13201/2016, na 2.ª série do Diário da Re-
pública n.º 206, de 26 de outubro de 2016, se encontram afixadas no edifício 
do Município da Póvoa de Lanhoso e na página eletrónica do Município 
(www.mun -planhoso.pt), a partir da data da publicação do presente aviso.

Da lista unitária de ordenação final, os candidatos têm dez dias úteis 
a contar do dia seguinte da publicação do presente aviso em Diário da 
República, para dizerem o que lhes oferecer através do formulário “au-
diência dos interessados”, disponível em (www.mun -planhoso.pt).

20 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
José Torcato Soares Baptista.

310444053 

 MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

Declaração de Retificação n.º 269/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 3185/2017 de 27 de 

março, publicado no Diário da República na 2.ª série, n.º 61, referente ao 
Procedimento Concursal Comum de Recrutamento para a ocupação de 
vários postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, retifica -se que:

Onde se lê:
«8.1 — [...] natureza oral e/ou prática»

deve ler -se:
«8.1 — [...] natureza teórica revestindo a forma escrita e/ou prá-

tica»

Onde se lê:
«8.6 — [...] OF = (PC ou AC × 30 %) + (AP ou EAC × 25 %) + 

+ (EPS × 45 %)»

deve ler -se:
«8.6 — [...] OF = (PC ou AC × 45 %) + (AP ou EAC × 25 %) + 

+ (EPS × 30 %)»
31 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Ricardo António 

Nascimento.
310414075 

 Despacho n.º 3710/2017

Cessação de funções de secretária do Gabinete
de Apoio à Presidência

Ricardo António Nascimento, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal da Ribeira Brava e nos termos e para os efeitos no n.º 1 do 
artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, determino, a cessação de funções de Secretária do Gabi-
nete da Presidência, a licenciada Marina Gregória Mendes Sousa, com 
efeito a 1 de abril de 2017.

3 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal da Ribeira 
Brava, Ricardo António Nascimento.

310414886 

 Despacho n.º 3711/2017

Cessação de funções do chefe de gabinete da Presidência
Ricardo António Nascimento, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal da Ribeira Brava e nos termos e para os efeitos no n.º 1 do 
artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, determino, a cessação de funções de Chefe de Gabinete 
da Presidência, o licenciado João Francisco dos Ramos Sousa Santos, 
com efeito a 1 de abril de 2017.

Quero expressar em particular, o meu reconhecimento ao Dr. João 
Francisco dos Ramos Sousa Santos, pela enorme dedicação, lealdade, 
competência, disponibilidade e espírito de missão no desempenho das 
funções inerentes à chefia do Gabinete da Presidência.

3 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal da Ribeira 
Brava, Ricardo António Nascimento.

310414107 

 MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

Aviso n.º 4752/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho na sua atual redação, torna-se público que, 
nos termos do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, aditado pelo artigo 270.º da LOE 2017 e pelo Despacho n.º 5/2017, 
de 6 de fevereiro, proferido pela Presidente da Câmara, foi autorizada 
a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras do trabalhador 
Pedro Miguel Gaspar de Assunção na Carreira/Categoria de Técnico 
Superior, no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Rio Maior, com 
o posicionamento remuneratório 2, nível 15.

7 de fevereiro de 2017. — O Vereador, Eng. João António Lopes 
Candoso.

310415703 

 MUNICÍPIO DE SEIA

Aviso n.º 4753/2017

Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para as carreiras/
categorias de técnico superior, assistente técnico e assistente 
operacional.

Audiência à lista unitária de ordenação final
1) Nos termos e para efeitos previstos no n. 1 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, notificam -se os 
candidatos aprovados e excluídos no decurso da aplicação dos métodos 
de seleção dos procedimentos concursais comuns para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para as carreiras/categorias de 
Técnico Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional conforme 
Aviso de abertura n.º 9244/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 141, 
de 25 de julho, Ref.as A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M) 
e N), da Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos aprovados, 
bem como as exclusões dos procedimentos ocorridas na sequência da 
aplicação de cada método de seleção, para efeitos de realização de 
audiência de interessados.

2) As Listas Unitárias de ordenação final encontram -se afixadas nos 
placards sitos nos Paços do Concelho do Município de Seia, Largo 


