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didatos admitidos e excluídos aos procedimentos concursais comuns,
abaixo identificados, para constituição de vínculo de emprego público,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para a carreira/categoria de técnico superior, conforme
aviso de abertura n.º 6463/2018, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 93, de 15 de maio de 2018.
Mais se informa que os candidatos excluídos, como estatui o n.º 1 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, são notificados, para a realização
da audiência dos interessados, de acordo com o estabelecido no CPA, utilizando para o efeito, obrigatoriamente, 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), com a designação de exercício do direito de participação de
interessados, disponível na página eletrónica www.cm-gaia.pt. — Informação — Documentos Municipais — Requerimentos (n.º 544).
Proc. 8/2018 — Um posto de trabalho para a categoria/carreira geral
de Técnico Superior (Educação ambiental), para a Direção Municipal
para a Inclusão Social;
Proc. 11/2018 — Um posto de trabalho para a categoria/carreira
geral de Técnico Superior (docência de 1.º ciclo) para o Departamento
de Educação;
Proc. 12/2018 — Dois postos de trabalho para a categoria/carreira
geral de Técnico Superior (docência de 1.º ciclo — variante educação
musical) para o Departamento de Educação;
Trabalhadores

Proc. 13/2018 — Dois postos de trabalho para a categoria/carreira
geral de Técnico Superior AFD (docência de 1.º ciclo — variante Educação Física) para o Departamento de Educação;
Proc. 14/2018 — Dois postos de trabalho para a categoria/carreira
geral de Técnico Superior (docência de 1.º ciclo — variante Artes Plásticas) para o Departamento de Educação;
Proc. 15/2018 — Um posto de trabalho para a categoria/carreira
geral de Técnico superior (ciências da educação) para o Departamento
de Educação;
Proc. 20/2018 — Dois postos de trabalho para a categoria/carreira
geral de Técnico Superior (ciências comunicação e cultura) para a Divisão de Cultura e Juventude;
Proc. 22/2018 — Um posto de trabalho para a categoria/carreira geral
de Técnico superior (ambiente, segurança e higiene no trabalho) para
os Serviços Municipais de Proteção Civil.
11 de abril de 2019. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
312223364

MUNICÍPIO DE VILA REAL
Declaração de Retificação n.º 417/2019
Para os devidos efeitos, retifica-se o Aviso n.º 6189/2019, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de 04/04/2019 deste Município,
pelo que onde se lê:

Carreira/Categoria de Origem

Carreira/Categoria de Destino

Posição/Nível
Remuneratório

Remuneração

2.ª/9

892,53

Posição/Nível
Remuneratório

Remuneração

3.ª/10

944,02

José Joaquim Oliveira Fernandes. . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional. . . . . . . Encarregado Operacional. . . . .
deve ler-se:
Trabalhadores

Carreira/Categoria de Origem

Carreira/Categoria de Destino

José Joaquim Oliveira Fernandes. . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional. . . . . . . Encarregado Operacional. . . . .
2019/04/18. — O Presidente da Câmara, Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos.

312242212

MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

n.º 6 do artigo 46.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Vila Verde que se publica em anexo.

Aviso (extrato) n.º 8075/2019

18 de março de 2019. — O Vereador da Qualidade, Ordenamento e
Gestão do Território, Dr. Manuel de Oliveira Lopes.

Para cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que o Encarregado Operacional, Fernando Carlos Lima Rosa, encontra-se na situação de mobilidade
interna na categoria, passando o referido trabalhador a desempenhar
funções na carreira e categoria de Encarregado Geral Operacional (posição
1 — nível 12 da respetiva carreira e categoria da tabela remuneratória
única), que corresponde o valor de 1047,00€, com efeitos a 04 de abril
de 2019, nos termos do disposto no n.º 92 e seguintes da Lei n.º 35/2014.
17 de abril de 2019. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, Carla de Fátima Leiria Sabino Viegas.
312240714

Deliberação
Alteração por Adaptação do Regulamento
do Plano Diretor Municipal de Vila Verde
A Câmara Municipal de Vila Verde na sua reunião de 18 de março de
2019, aprovou a alteração por adaptação, nos termos do definido na Portaria n.º 51/2019, de 11 de fevereiro, revogando o n.º 6 do artigo 46.º do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, tendo presente
o disposto no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, texto esse que se
publica em anexo.
Vila Verde, 18 de março de 2019. — O Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território, Dr. Manuel de Oliveira Lopes.

MUNICÍPIO DE VILA VERDE
Aviso n.º 8076/2019

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde
O artigo 46.º passa a ter a seguinte redação:

Alteração por Adaptação do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Vila Verde
Manuel de Oliveira Lopes, Vereador da Qualidade, Ordenamento
e Gestão do Território, nos termos do disposto no Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial estabelecido pelo Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua redação atual, conjugado com o
preceituado no artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
torna público que a Câmara Municipal de Vila Verde, na sua reunião
de 18 de março de 2019, aprovou a alteração por adaptação, nos termos
do definido na Portaria n.º 51/2019, de 11 de fevereiro, revogando o

«Artigo 46.º
[...]
1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
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FREGUESIA DE ALVALADE

4 — [...]
5 — [...]

Aviso (extrato) n.º 8077/2019

a) [...]
b) [...]
c) [...]

Celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado

6 — (Revogado.)
7 — [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
8 — [...]
9 — [...]
a) [...]
b) [...]»
612220156
Nome

Paulo Miguel Silvestre Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No uso da competência subdelegada pelo Presidente da Junta de
Freguesia de Alvalade, Dr. José António Barbosa Borges, através do
Despacho n.º 366/2018, de 2 de outubro, torna-se público que:
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 do
procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 posto de
trabalho na carreira/categoria de técnico superior, do mapa de pessoal
da Junta de Freguesia de Alvalade, publicado no Aviso n.º 9109/2018 no
Diário da República, 2.ª série, n.º 127, a 4 de julho de 2018, republicado
pelo Aviso n.º 11243/2018 no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, a
2 de abril de 2019 foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com o trabalhador a seguir indicado:
Carreira

PR

NR

Efeitos

Técnico Superior . . . . . . . . . . . . . .

2.ª

15.º

02-04-2019

Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de julho, o júri do período experimental do trabalhador supramencionado tem a seguinte constituição:
Presidente: Sara Magalhães, Chefe de Divisão Administrativa;
Vogal efetiva: Inês Boaventura, Técnica Superior;
Vogal efetiva: Joana dos Santos Pedreira Vilela, Técnica Superior;
Vogal suplente: Maria da Graça Freitas, Técnica Superior;
Vogal suplente: Rute Alexandra Moura de Oliveira, Técnica Superior.
16 de abril de 2019. — O Vogal do Executivo, Mário Branco.
312239046
Aviso n.º 8078/2019
Homologação da lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal
No uso da competência subdelegada pelo Presidente da Junta de
Freguesia de Alvalade, Dr. José António Borges, através do Despacho
n.º 366/2018, de 2 de outubro, torna-se público que: nos termos do n.º 6
do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, a
lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum
publicado pelo Aviso n.º 19201/2018, de 20 de dezembro, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, e Aviso n.º 1913/2019, 01 de
fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23 (3 postos
de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional), foi homologada em reunião do Órgão Executivo no dia 15 de abril de 2019.
A referida lista encontra-se publicitada em local visível e público das
instalações da Freguesia de Alvalade (Rua Conde de Arnoso, n.º 5-B,
1700-112 Lisboa) e disponível para consulta na sua página eletrónica
(http://www.jf-alvalade.pt/).
17 de abril de 2019. — O Vogal do Executivo, Mário Branco.
312241313

FREGUESIA DE AZAMBUJA
Aviso n.º 8079/2019
Procedimento Concursal Comum
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
e do artigo 19.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, por deliberação da Junta de Freguesia de Azambuja, de 4 de fevereiro de 2019,
se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte
ao da data da publicação deste aviso no Diário da República, 2.ª série,
procedimento concursal comum, visando a ocupação dos seguintes postos de trabalho, conforme mapa de pessoal da Freguesia de Azambuja.
2 — Identificação e caracterização dos postos de trabalho:
Referência A — 1 posto de trabalho na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado — Carreira/Categoria de Assistente Operacional — Auxiliar Administrativo.

Para exercer funções de complexidade funcional de grau 1 e desempenhar funções no serviço administrativo, com natureza executiva e caráter
manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e
com graus de complexidade variáveis. Executa tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo
comportar esforço físico. Responsabiliza-se pelos equipamentos sob sua
guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à
manutenção e reparação dos mesmos.
Referência B — 6 postos de trabalho na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, pelo período de
um ano, eventualmente renovável — Carreira/categoria de Assistente
Operacional — Cantoneiro.
Para exercer funções de complexidade funcional de grau 1 e desempenhar funções no serviço de conservação e limpeza de ruas, estradas
bermas e caminhos: Executa pequenas reparações e desimpede os acessos; Limpa valetas, compõe bermas, desobstrui aquedutos e sistemas de
drenagem de águas pluviais; Executa corte em árvores existentes nas
bermas das estradas; Utiliza roçadora e motosserra; Assegura as demais
limpezas que lhe forem determinadas. Executa tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo
comportar esforço físico. Responsabiliza-se pelos equipamentos sob sua
guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à
manutenção e reparação dos mesmos.
A descrição do conteúdo funcional, não prejudica a atribuição aos
trabalhadores de funções, que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais os trabalhadores detenham a qualificação profissional
adequada e que não impliquem desvalorização profissional, nos termos
do n.º 1, do art. 81.º, da LTFP.
3 — No que concerne ao cumprimento do disposto nos n.os 1 e 3 do
artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação
atual, verifica-se que não existe ainda reserva de recrutamento constituída junto da Direção Geral da Administração e do Emprego Público
(enquanto ECCRC), bem como não existem reservas de recrutamento
na Junta de Freguesia de Azambuja que satisfaçam a necessidade do
recrutamento em causa.
De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção Geral das
Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada por
Sua Excelência o Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de
julho de 2014, «As autarquias locais, não têm de consultar a Direção
Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA)
no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores
em situação de requalificação».
4 — Local de trabalho: Área da Freguesia de Azambuja.
5 — Posicionamento remuneratório — O valor da remuneração é de
(euro) 635,07, montante pecuniário do 4.º nível remuneratório da Tabela
Remuneratória Única (TRU), aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro.
6 — Âmbito de recrutamento:
6.1 — Referência A — Nos termos do n.º 3 artigo 30.º da LTFP, o
recrutamento para constituição da relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado iniciar-se-á de entre trabalhadores detentores
de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado.
6.2 — Referência A e B — Nos termos do n.º 5 do artigo 30.º da
LTFP e ao abrigo da deliberação do órgão executivo, podem candidatar-

