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PARTE H

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO

Aviso n.º 17358/2018
Para efeitos do disposto no n. 6 do art. 36.º da Portaria n. 83 -A/2009, 

de 22/1, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos do 
procedimento concursal comum para o recrutamento de um Técnico 
Superior de Ciências Florestais, publicado na 2.ª série do Diário da 
República n.º 86, de 04/05, a qual foi homologada por meu despacho 
de 25/10/2018.

Candidatos aprovados
1.º Jorge Miguel Alvão Serra Leite da Cunha — 16,00 valores
2.º Ricardo José Gomes Carvalhais Marinho — 15,25 valores
3.º Ricardo Jorge Fernandes do Nascimento — 14,20 valores
4.º Marinha Isabel Martins Rodrigues Esteves — 12,13 valores
5.º Paulo Ricardo da Silva Pereira — 11,63 valores
6.º Armando Neves da Silva — 11,11 valores
7.º Luís Miguel Perestrelo B. L. Mesquita — 10,32 valores
25 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho Intermunicipal 

da CIM Cávado, Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio.
311809099 

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 17359/2018

Alteração da Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana da Aldeia de Paderne

José Carlos Martins Rolo, Presidente da Câmara Municipal de Albu-
feira, torna público, que a Assembleia Municipal de Albufeira em sessão 
realizada em 24 de outubro de 2018, deliberou, por unanimidade, nos 
termos dos n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Ur-
bana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, 
alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto, sob proposta 
da Câmara Municipal de Albufeira, deliberada e aprovada na sua reunião 
de 15 de outubro de 2018, aprovar a proposta de Alteração da Delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana da Aldeia de Paderne, fundamentada 
de acordo com o definido no n.º 2 do citado artigo 13.º do RJRU, que 
inclui a memória descritiva e justificativa, a planta com a delimitação da 
área abrangida e o quadro dos benefícios fiscais associados aos impos-
tos municipais. Para os devidos efeitos, mais se torna público que, nos 
termos do n.º 4 e n.º 6 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU), os elementos que acompanham a proposta de Alteração 
da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Aldeia de Paderne, se 
encontram disponíveis para consulta na página eletrónica do município 
de Albufeira, www.cm -albufeira.pt, e no respetivo edifício dos Paços do 
Concelho, durante o horário normal de expediente, das 9h00 às 17h00.

E para constar se publica o presente Aviso no Diário da República, 
2.ª série, e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.

8 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Carlos Martins Rolo. 

  
 311810726 

 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Aviso n.º 17360/2018
No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 

n.º 048/GAP/2017 e, 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, e na sequência de 
procedimento concursal de acesso limitado para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para preenchi-
mento de um posto de trabalho na categoria de Técnico de Informática 
de Grau 1, para desempenho de funções no Gabinete de Informática, 
aberto por aviso n.º 9857/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 141, de 24 de junho de 2018, cuja lista de ordenação final 
foi homologada por meu despacho datado de 24 de outubro de 2018, 
torna -se público que, foi celebrado contrato com:

João Miguel Gervásio Zurrapa, na carreira e categoria de Técnico de 
Informática de Grau 1, 1.º escalão, índice 332 das escalas salariais, nos 
termos do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, correspondente a 
1.139,69 Euros, com início em 07 de novembro de 2018.

13 de novembro de 2018. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Nuno Miguel Besugo Pestana.

311812995 

 Aviso n.º 17361/2018
No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 

n.º 048/GAP/2017 e, 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, e na sequência de 
procedimento concursal de acesso limitado para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para preenchi-
mento de um posto de trabalho na categoria de Técnico de Informática 
de Grau 2, para desempenho de funções no Gabinete de Informática, 
aberto por aviso n.º 9857/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 141, de 24 de junho de 2018, cuja lista de ordenação final 
foi homologada por meu despacho datado de 24 de outubro de 2018, 
torna -se público que, foi celebrado contrato com:

Rui Manuel Inácio dos Santos, na carreira e categoria de Técnico de 
Informática de Grau 2, 1.º escalão, índice 470 das escalas salariais, nos 
termos do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, correspondente a 
1.613,42 Euros, com início em 07 de novembro de 2018.

13 de novembro de 2018. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Nuno Miguel Besugo Pestana.

311813107 

 MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Aviso n.º 17362/2018

Celebração de Contratos de Trabalho por Tempo Indeterminado
Nos termos e para os efeitos previsto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 

do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), torna -se pú-
blico, que na sequência dos procedimentos concursais de regularização, 
abertos pelo aviso publicado na Bolsa de Emprego Público, de 10 de 
maio de 2018 e 06 de agosto de 2018, foram celebrados contratos de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os seguintes 
trabalhadores,

Com efeitos a 1 de agosto de 2018:
a) Andreia Inês Alves Amaro, carreira/categoria de Técnica Superior, 

posicionada na 2.ª posição remuneratória/nível remuneratório 15, a que 
corresponde, presentemente, a remuneração base de 1.201,48€;

b) Ana Catarina Leria Rocha Pinto, na carreira/categoria de Técnica 
Superior, posicionada na 2.ª posição remuneratória/nível remunera-
tório 15, a que corresponde, presentemente, a remuneração base de 
1.201,48€;

c) Daniela Sofia Pimentel Dias, na carreira/categoria de Técnica Supe-
rior, posicionada na 2.ª posição remuneratória/nível remuneratório 15, a 
que corresponde, presentemente, a remuneração base de 1.201,48€;

d) Fernando Rodrigues Antunes, na carreira/categoria de Técnico Su-
perior, posicionado na 2.ª posição remuneratória/nível remuneratório 15, 
a que corresponde, presentemente, a remuneração base de 1.201,48€;


