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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 9745/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, faz -se público que, realizado que 
foi o procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preen-
chimento de cento e sessenta postos de trabalho da Carreira/Categoria 
de Assistente Operacional — Área de Actividade de Auxiliar Técnico de 
Educação, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 181, de 17 de Setembro de 2009, o Município de Albufeira, celebrou 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, em 
14 de Abril de 2011 com Cátia Filipa Valente Teixeira, com remuneração 
base de €485,00 correspondentes à posição 1, nível 1.

15 de Abril de 2011. — Por delegação de competências do Presidente 
da Câmara, despacho de 23/10/2009, a Vereadora do Pelouro dos Re-
cursos Humanos, Ana Pífaro.

304591942 

 Aviso n.º 9746/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, faz -se público que, realizado 
que foi o procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista 
o preenchimento de dez postos de trabalho da Carreira/Categoria de 
Assistente Operacional — Área de Actividade de Cozinheiro, aberto por 
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de 7 de Abril 
de 2010, o Município de Albufeira, celebrou Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com remuneração base de 
€485,00 correspondentes à posição 1, nível 1, com:

Maria do Rosário Santos Martins — 04 -04 -2011
Carmelita Maria Marques de Matos — 04 -04 -2011
Liliana Filipa Martins Mendes — 05 -04 -2011
Marisa Lúcia Agostinho Gomes — 05 -04 -2011
Zélia da Silva Bernardo — 05 -04 -2011
Osvaldo Humberto Pinheiro Claro — 07 -04 -2011
Julieta Maria Guerreiro Mestre Guerreiro — 11 -04 -2011
Maria Natália da Silva Damas Barnabé — 11 -04 -2011
Lyudmyla Baran de Freitas — 11 -04 -2011
Susete Maria Rocha Ribeiro de Melo — 14 -04 -2011
15 de Abril de 2011. — Por delegação de competências do Presidente 

da Câmara, despacho de 23/10/2009, a Vereadora do Pelouro dos Re-
cursos Humanos, Ana Pífaro.

304591772 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Aviso n.º 9747/2011
Em cumprimento do disposto nos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de orde-
nação final do procedimento concursal comum que visa o preenchimento 
de 1 posto de trabalho de Técnico Superior (Contabilidade/Gestão) na 
Divisão Financeira — Serviço de Aprovisionamento, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 214 
de 04/11/2010, homologada por despacho de 11/04/2011 do Vereador 
do Pelouro dos Recursos Humanos, no uso da competência delegada 
por despacho do Presidente da Câmara de 03/11/2009.

Candidatos aprovados
Sílvia Alexandra Silvestre Martins Valadas — 16,9 valores.

Candidatos excluídos por terem obtido classificação inferior a 
9,5 valores na avaliação curricular: António Manuel Coelho Guerreiro; 
Jorge Miguel Crujo Salgado; Mafalda Sofia Silva Rosa; Maria Emília 
Aleixo Teófilo Cataluna; Maria Isabel Raposo T. Bastos Alhinho; Maria 
de Lurdes Figueira David e Maria Nazaré Santos Ramos Catana.

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, em conjugação com o artigo 176.º do 

Código do Procedimento Administrativo, da homologação referida cabe 
recurso hierárquico impróprio, a interpor para a Câmara Municipal, sem 
prejuízo da possibilidade de recurso contencioso administrativo.

A presente lista encontra -se igualmente disponível na página electró-
nica deste Município, em www.cm -beja.pt, e afixada no átrio de entrada 
do edifício dos Paços do Concelho.

13 de Abril de 2011. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Huma-
nos, José Domingos Negreiros Velez.

304581339 

 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Aviso n.º 9748/2011

Lista unitária de ordenação final
Nos termos e para efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de 
ordenação final do procedimento concursal comum para ocupação de 
1 posto de trabalho da carreira/categoria assistente técnico — área pro-
fissional de manutenção de equipamentos, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 25 de Setembro de 2009, 
homologada por meu despacho de 29.10.2010:

Candidatos aprovados:
1 — João Rafael Fernandes Ferreira — 12,37 Valores

Candidatos excluídos por falta de comparência à prova de conheci-
mentos (PC):

Nelson Ramos Louçano

A presente lista encontra -se disponível para consulta na página elec-
trónica da Câmara Municipal de Bragança www.cm -braganca.pt/.

14 de Abril de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Enge-
nheiro Civil António Jorge Nunes.

304585373 

 Aviso n.º 9749/2011

Lista unitária de ordenação final
Nos termos e para efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum para ocupação de 2 postos de trabalho 
da carreira/categoria assistente técnico — área física e desportiva aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 03 de 
Agosto de 2009, homologada por meu despacho de 10.11.2010:

Candidatos aprovados:
1.º Rui Manuel Ferreira Cortinhas — 18,02 Valores.
2.º Aida de Jesus Afonso Doreta — 15,42 Valores.
3.º Jorge Filipe Estrela Morais — 15,02 Valores.

Candidatos excluídos por falta de comparência à prova de conheci-
mentos (PC):

Sérgio Miguel Conde Pereira Branco Afonso; e
Tiago João da Conceição Martins.

A presente lista encontra -se disponível para consulta na página elec-
trónica da Câmara Municipal de Bragança www.cm -braganca.pt/.

14 de Abril de 2011. — O Presidente da Câmara, Eng. Civil António 
Jorge Nunes.

304588849 

 Aviso n.º 9750/2011

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
e nomeação do júri do período experimental

Em conformidade com o disposto na alínea b) do artigo 37.º, ar-
tigo 21.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro, torna -se público que, na sequência do procedimento con-




