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ratória única, ao abrigo do disposto do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 9.º, no 
artigo 20.º do n.º 1 do artigo 21.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

1 de Outubro de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, Joaquim 
José Cracel Viana.

304143825 

 Aviso n.º 3982/2011
Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 

do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, faz -se público 
que, na sequência de procedimento concursal comum para contrato de 
trabalho em funções publicas por tempo indeterminado para um lugar de 
Assistente Técnico, aberto por aviso n.º 7800/2010 publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 75, de 19 de Abril de 2010, foi celebrado em 1 
de Outubro de 2010, contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a funcionária Elisabete Antunes Maia, com efeitos 
a partir da data de assinatura do contrato, na categoria de Assistente 
Técnico, com a remuneração base correspondente à 2.ª posição remune-
ratória da categoria e o nível remuneratório 7.º da tabela remuneratória 
única, ao abrigo do disposto do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 9.º, no ar-
tigo 20.º do n.º 1 do artigo 21.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

1 de Outubro de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, Joaquim 
José Cracel Viana.

304143671 

 Aviso n.º 3983/2011
Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 

do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, faz -se público 
que, na sequência de procedimento concursal comum para contrato de 
trabalho em funções publicas por tempo indeterminado para um lugar de 
Assistente Operacional, aberto por aviso n.º 7796/2010 publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 75, de 19 de Abril de 2010, foi celebrado em 1 
de Outubro de 2010, contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a funcionária Goretti Sofia Fernandes Martins, com 
efeitos a partir da data de assinatura do contrato, na categoria de Assis-
tente Operacional, com a remuneração base correspondente à 2.ª posição 
remuneratória da categoria e o nível remuneratório 2.º da tabela remune-
ratória única, ao abrigo do disposto do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 9.º, no 
artigo 20.º do n.º 1 do artigo 21.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

1 de Outubro de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, Joaquim 
José Cracel Viana.

304143136 

 Aviso n.º 3984/2011
Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 

do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, faz -se público 
que, na sequência de procedimento concursal comum para contrato de 
trabalho em funções publicas por tempo indeterminado para um lugar de 
Coordenador Técnico, aberto por aviso n.º 7798/2010 publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 75, de 19 de Abril de 2010, foi celebrado em 29 
de Outubro de 2010, contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a funcionária Maria Valéria Gonçalves da Costa, com 
efeitos a partir da data de assinatura do contrato, na categoria de Coor-
denador Técnico, com a remuneração base correspondente à 2.ª posição 
remuneratória da categoria e o nível remuneratório 17.º da tabela remu-
neratória única, ao abrigo do disposto do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 9.º, no 
artigo 20.º do n.º 1 do artigo 21.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

29 de Outubro de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Joaquim José Cracel Viana.

304144465 

 MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Aviso n.º 3985/2011

Procedimento concursal comum para a contratação por tempo 
determinado a termo resolutivo certo de um técnico superior 
(arquitecto) para desempenhar funções na Divisão de Planeamen-
to — Aviso n.º 7705/2010 — referência A, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 74 de 16 de Abril de 2010, declaração de 
rectificação n.º 834/2010, publicada em 27 de Abril de 2010 e decla-
ração de rectificação n.º 920/2010, publicada a 6 de Maio de 2010.

Lista unitária de ordenação final
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 

de 22 de Janeiro, faz -se publico que, do procedimento concursal em epi-
grafe, aberto pelo Aviso n.º 7705/2010 — referência A, publicado Diário 

da República, 2.ª Serie n.º 74 de 16 de Abril de 2010 e declaração de 
rectificação n.º 834/2010, publicada em 27 de Abril de 2010 e declaração 
de rectificação n.º 920/2010, publicada a 6 de Maio de 2010, resultou 
para os candidatos aprovados a seguinte lista unitária de ordenação final:

Candidatos aprovados
Nadine Soares Pinto Ramalho — 15,93
Ana Andreia Correia de Bastos — 15,26
Elsa Maria Silva Teles — 13,65

Faz -se público ainda que, a Lista Unitária de Ordenação final foi ho-
mologada por Despacho do signatário, datado de 24 de Janeiro de 2011.

24 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, Eng. José António 
Bastos Silva.

304274332 

 Aviso n.º 3986/2011

Procedimento concursal comum para a contratação por tempo 
determinado a termo resolutivo certo de um assistente técnico 
para desempenhar funções na Divisão de Cultura, Desporto 
e Turismo, Sector de Apoio Administrativo, respeitante ao 
aviso n.º 7705/2010, referência D, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 74, de 16 de Abril de 2010, e declaração 
de rectificação n.º 920/2010, publicada em 6 de Maio de 2010.

Lista unitária de ordenação final
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 

de 22 de Janeiro, faz -se publico que, do procedimento concursal em epi-
grafe, aberto pelo Aviso n.º 7705/2010 — referência D, publicado Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 74 de 16 de Abril de 2010, resultou para os 
candidatos aprovados a seguinte lista unitária de ordenação final:

Candidatos aprovados
Ana Teresa Tavares de Oliveira — 16,09
Rosa Maria Carvalho de Almeida — 15,9
Cindia Monteiro Lopes — 14,4
Vera Lúcia Henriques da Costa — 13,85
Suéli Brandão de Almeida — 12,95
Susana Catarina de Sousa Carvalho — 12,7
Sónia Patrícia Coutinho Portela — 12,51
Anabela Martins Pereira — 12,49
Ana Paula Costa da Silva — 11,8
Maria da Conceição Fernandes da Silva — 11,55

Faz -se público ainda que, a Lista Unitária de Ordenação final foi ho-
mologada por Despacho do signatário, datado de 24 de Janeiro de 2011.

24 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. José 
António Bastos Silva.

304274049 

 FREGUESIA DE AFIFE

Aviso n.º 3987/2011
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de Fevereiro, torna  -se público que na sequência do procedimento con-
cursal comum, foi hoje celebrado, entre a Freguesia de Afife e Carla Sofia 
Peixoto Moreira, contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Técnico — funções 
administrativas, ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória e no 
nível remuneratório 5, com um salário de 683,13 €, nos termos dos n.º 1 
e 2 do artigo 19.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril.

17 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Junta, Arlindo Manuel 
Sobral Ribeiro.

304273888 

 FREGUESIA DE MAIA

Edital (extracto) n.º 140/2011
Carlos Santos Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia da Maia, Mu-

nicípio da Maia, torna público que, cumpridos os termos constantes no 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, com publicação 
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no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 18 de Outubro de 2010, e 
não tendo havido sugestões e ou alterações a efectuar ao “Projecto de 
Regulamento e Tabela de Taxas da Freguesia da Maia”, foi o mesmo 
reapreciado e aprovado na íntegra pelo executivo, em reunião ordinária 
realizada no dia 9 de Dezembro de 2010, e homologado pela Assembleia 
de Freguesia, em Sessão Ordinária realizada no dia 20 de Janeiro de 
2011, cujas deliberações se publicam através deste Edital.

O Regulamento e Tabelas de Taxas da Freguesia da Maia entram 
em vigor no primeiro dia do mês seguinte à publicação deste edital no 
Diário da República.

28 de Janeiro de 2011. — O Presidente, Carlos Santos Teixeira.
304291229 

 FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA TALHA

Aviso n.º 3988/2011

Para os devidos efeitos torna -se público que após negociação sa-
larial nos termos da a) do n.º 1 do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro e ao abrigo do n.º 1 do artigo 9.º e do n.º 1 do 
artigo 21.º da mesma lei conjugado com a alínea b) do n.º 2 do ar-
tigo 117.º do mesmo diploma, na reunião de 30 de Dezembro de 
2010 do Executivo desta Junta de Freguesia foi deliberado autorizar 
a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado nos termos definidos nos n.os 1 e 2 do artigo 72.º, nos 
artigos 73.º, 75.º e 76.º da Lei n.º 59/2008 de 11 de Setembro com 
os candidatos aprovados no procedimentos concursal cujo aviso de 
abertura foi publicado no Diário da República, 2.º série, N.º 181, de 
16 de Setembro de 2010:

2 Postos de trabalho — Assistente Operacional (Jardineiro) — António 
Jorge Duarte e Daniel Cortez Alain dos Santos, Posição Remuneratória 
2.ª, Nível 2 da tabela única, da carreira categoria de assistente operacional 
correspondente ao montante pecuniário de 532,08 €.

1 Posto de trabalho — Assistente Operacional (Serralheiro 
Civil) — Hugo Manuel Pedro Pereira, Posição Remuneratória 3.ª, Ní-
vel 3 da tabela única, da carreira categoria de assistente operacional 
correspondente ao montante pecuniário de 583,58 €.

21 de Janeiro de 2011. — O Presidente, Nuno Filipe Ferreira dos 
Santos Leitão.

304252884 




