
Diário da República, 2.ª série — N.º 122 — 27 de junho de 2018  17871

  

ANEXO

Requerimento para Acordo de Exploração Conjunta 
de Serviços Públicos de Transporte Rodoviário de Passageiros 

  
 311419018 

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Aviso (extrato) n.º 8733/2018
No seguimento do procedimento concursal, publicado o aviso 

n.º 1184/2018 no Diário da República 2.ª série, na Bolsa de Emprego 

Público, com o código de oferta n.º OE201801/0295, e no Jornal “Correio 
da Manhã”, todos do ano de 2018, torna -se público que foi homologada 
pelo Conselho Intermunicipal no passado dia 12 de junho a lista unitária 
de ordenação final do referido procedimento.

Promovida a audiência aos interessados nos termos do Código Pro-
cedimento Administrativo, conjugado com o artigo 36.º de Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, verificou  -se não ter havido pronuncia-
mento por parte dos candidatos.

Assim, torna -se público que a Lista Unitária de Ordenação Final 
Homologada dos candidatos ao referido procedimento concursal, se 
encontra afixada nos serviços de recursos humanos e publicitada na 
página oficial desta Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo em: 
http://www.cimaa.pt

12 de junho de 2018. — O Presidente do Conselho Intermunicipal, 
Eng. Ricardo Pinheiro.

311427686 

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 8734/2018
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, faz -se público que, realizado que 
foi o procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de técnico superior, atividade de engenharia civil, 
o Município de Albufeira celebrou Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, com Bruno Mateus Diniz, para a 
carreira/categoria de técnico superior, posição 2, nível 15, remuneração 
base de € 1201,48, com efeitos a 12 de junho de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

13 de junho de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311425539 

 Aviso n.º 8735/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna -se pública a lista 
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta 
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm -albufeira.pt, 
do procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro — tendo em vista o preenchimento de doze postos de trabalho 
na carreira/categoria de assistente operacional, atividade de auxiliar 
técnico de educação, aberto pelo aviso publicado na Bolsa de Emprego 
Público a 30 de janeiro de 2018, a qual foi homologada por meu despa-
cho, de 12 de junho de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

13 de junho de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311426105 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 8736/2018
Para os devidos efeitos, após homologação que proferi em 05 -06 -2018, 

torna -se público que se encontra disponível em http://www.m -almada.pt 
e afixada no Departamento de Recursos Humanos, sito na Rua Pedro 
Nunes n.º 40 H em Almada, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos admitidos ao Procedimento Concursal Comum, cujo aviso 
de abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 83, 
de 28 -04 -2017, para ocupação, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por Tempo Indeterminado, de 2 postos de trabalho na 
carreira/categoria de Assistente Operacional (Carpintaria de Limpos).

11/06/2018. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos 
Humanos e Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Ação e Intervenção 
Social, Habitação, Maria Teodolinda Monteiro Silveira.

311426268 

 Aviso (extrato) n.º 8737/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que, na sequência das cor-

respondentes autorizações que proferi, conforme ordenação final nos 
respetivos Procedimentos Concursais Comuns para ocupação de postos 


