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MUNICÍPIO DE VILA VERDE
Aviso n.º 739/2019
António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Verde, torna público, nos termos do disposto na
alínea t), do n.º 1, do artigo 35.º, conjugado com o artigo 56.º, ambos o
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal,
em reunião ordinária realizada em 17 de dezembro de 2018, deliberou,
por unanimidade, submeter a consulta pública, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o Projeto de “Regulamento
dos Estágios Curriculares do Município de Vila Verde”.
Mais torna público, que o Projeto do citado Regulamento Municipal se
encontra em consulta pública pelo prazo de trinta dias úteis, a contar da
data da publicação do presente Aviso no Diário da República, podendo
o mesmo ser consultado, em versão integral, na página da Internet do
Município (www.cm-vilaverde.pt), no Balcão Único de Atendimento do
Município de Vila Verde, durante o horário normal de expediente.
Por último, torna público que as eventuais observações ou sugestões
tidas por convenientes devem ser formuladas por escrito até ao final do
mencionado período, em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal de Vila Verde.
19 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. António
Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.
311927845

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA
Aviso (extrato) n.º 740/2019
Homologação da Lista de Ordenação Final
Para os efeitos previstos 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, por meu despacho emitido em 18 de dezembro de 2018, homologuei a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no
procedimento concursal com vista ao provimento de dois (2) postos de
trabalho por tempo determinado — contratos a termo resolutivo certo,
na carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de atividade de
Serralheiro, e aberto por aviso publicado em Diário da República, Aviso
n.º 2027/2018, 2.ª serie, n.º 31, de 13 de fevereiro de 2018 e na Bolsa
de Emprego Público (BEP) com código de oferta n.º OE201802/0479
e na página eletrónica desta Câmara Municipal.
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
no edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica
desta Câmara Municipal em www.cm-vilavicosa.pt.
20 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Manuel João Fontainhas Condenado, Prof.
311933336
Aviso (extrato) n.º 741/2019
Homologação da lista de ordenação final
Para os efeitos previstos 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, por meu
despacho emitido em 19 de dezembro de 2018, homologuei a lista
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento
concursal com vista ao provimento de um (1) posto de trabalho por
tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional, na
área de atividade de Carpinteiro, e aberto por aviso publicado no Diário
da República, Aviso n.º 3691/2018, 2.ª série, n.º 56, de 20 de março
de 2018, e na Bolsa de Emprego Público (BEP) com código de oferta
n.º OE201803/0679 e na página eletrónica desta Câmara Municipal.
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
no edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica
desta Câmara Municipal em www.cm-vilavicosa.pt
20 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Manuel João Fontainhas Condenado, Prof.
311933539
Aviso (extrato) n.º 742/2019
Homologação da lista de ordenação final
Para os efeitos previstos 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, por meu

despacho emitido em 18 de dezembro de 2018, homologuei a lista
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento
concursal com vista ao provimento de um (1) posto de trabalho por
tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional,
na área de atividade de Pedreiro, e aberto por aviso publicado em Diário
da República, Aviso n.º 3691/2018, 2.ª série, n.º 56, de 20 de março
de 2018, e na Bolsa de Emprego Público (BEP) com código de oferta
n.º OE201803/0677 e na página eletrónica desta Câmara Municipal.
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
no edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica
desta Câmara Municipal em www.cm-vilavicosa.pt
20 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Manuel João Fontainhas Condenado, Prof.
311933474
Aviso (extrato) n.º 743/2019
Homologação da lista de ordenação final
Para os efeitos previstos 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, por meu
despacho emitido em 18 de dezembro de 2018, homologuei a lista
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento
concursal com vista ao provimento de dois (2) postos de trabalho por
tempo determinado — contratos a termo resolutivo certo, na carreira/
categoria de Assistente Operacional, na área de atividade de Pedreiro, e
aberto por aviso publicado em Diário da República, Aviso n.º 2027/2018,
2.ª série, n.º 31, de 13 de fevereiro de 2018, e na Bolsa de Emprego
Público (BEP) com código de oferta n.º OE201802/0477 e na página
eletrónica desta Câmara Municipal.
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
no edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica
desta Câmara Municipal em www.cm-vilavicosa.pt
20 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Manuel João Fontainhas Condenado, Prof.
311933409

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Aviso n.º 744/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1 e 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público, que na sequência
do Procedimento Concursal aberto no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, estabelecido pela Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por publicação de aviso na página
eletrónica institucional do Município de Vimioso e na Bolsa de Emprego
Público, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com efeitos a 4 de dezembro de 2018, com Lázaro
José Guerra Martins, da carreira e categoria de Assistente Operacional,
com a remuneração mensal correspondente à posição 1 da categoria
de Assistente Operacional, nível 1 da tabela remuneratória única dos
trabalhadores que exercem funções públicas;
Mais se faz público que o trabalhador fica isento do cumprimento do
período experimental, por aplicação do artigo 11.º, da Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro.
7 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António Jorge
Fidalgo Martins.
311931376

MUNICÍPIO DE VINHAIS
Aviso (extrato) n.º 745/2019
Lista Unitária de Ordenação Final
Em cumprimento do disposto no artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril torna-se público que a lista unitária de ordenação final
dos candidatos ao procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo certo, para
um lugar de Técnico Superior — Médico Veterinário, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 217, de 12 de novembro 2018, homologada por meu despacho datado de 21 de dezembro
de 2018, encontra-se afixada nestes serviços e na página eletrónica do
município.

