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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 1351/2017
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 comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo certo, 
visando o preenchimento de quatro postos de trabalho na carreira/ca-
tegoria de assistente operacional, atividade de cozinheiro, aberto pelo 
aviso n.º 5826/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 87, de 5 de maio de 2016, a qual foi homologada por deliberação da 
Câmara Municipal, de 3 de janeiro de 2017.

5 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Eduardo da Silva e Sousa.

310153839 

 Aviso n.º 1352/2017
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 comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo certo, 
visando o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria 
de assistente operacional, atividade de serralheiro civil, aberto pelo aviso 
n.º 5556/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 83, de 
29 de abril de 2016, a qual foi homologada por deliberação da Câmara 
Municipal, de 17 de janeiro de 2017.

19 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Eduardo da Silva e Sousa.

310195149 

 MUNICÍPIO DE ALCOUTIM

Aviso n.º 1353/2017

Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do 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 6 de abril, faz -se público que do procedimento 
concursal em epígrafe, aberto por aviso n.º 10976/2016, desta Câmara 
Municipal datado de 23 de agosto de 2016, publicado no Diário da 
República n.º 170, 2.ª série de 5 de setembro de 2016, na BEP de 6 de 
setembro de 2016, no jornal de expansão nacional “Correio da Manhã” 
de 8 de dezembro de 2016 e na página eletrónica da Câmara Municipal, 
por extrato, em 7 de setembro de 2016, resultou para os candidatos 
aprovados a seguinte lista de ordenação final:

1.º Ernesto Manuel da Costa Batista — 16,00 Valores
2.º Rui Miguel Brito Martins — 14,93 Valores
3.º Nuno Alexandre marques da Silva — 13,73 Valores

Faz -se ainda público que, a Lista Unitária de Ordenação Final, foi 
homologada por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal, 
datado de 16 de janeiro de 2017.

Da homologação da lista de ordenação final cabe recurso hierárquico 
ou tutelar de acordo com o determinado no n.º 3 do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

Mais se faz público que se encontra afixada, a partir desta data, junto 
ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos no edifício dos Paços dos 
Concelho e no sítio deste Município na Internet (www.cm -alcoutim.pt), 
a Lista Unitária de Ordenação Final.

Verificou -se a inexistência de candidatos para o exercício destas 
funções, que se encontrem em situação de mobilidade especial.

17 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos 
Santos Gonçalves.

310197222 

 MUNICÍPIO DE ALIJÓ

Aviso (extrato) n.º 1354/2017

Lista unitária de ordenação final de um procedimento
concursal para Técnico Superior

Torna-se público, que nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria 
n.º 145-A/2011 de 6 de abril, que a lista unitária de ordenação final refe-
rente ao procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho da categoria de Técnico Superior, do mapa 
de pessoal do Município de Alijó, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 186, de 27 de setembro de 2016, e homologada por meu 
despacho de 2 de janeiro de 2017, encontra-se afixada no Paços do 
Município e disponibilizada na página eletrónica deste Município.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos 
os candidatos do ato de homologação da lista de ordenação final.

5 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Jorge Viela da Rocha Magalhães.

310153782 

 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso (extrato) n.º 1355/2017

Mobilidade interna na categoria
Considerando o interesse na prossecução das atribuições deste Mu-

nicípio e visando uma articulação eficiente dos meios, torna -se público 
que autorizei por meu despacho exarado em 12 de janeiro de 2017 e 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 93.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a 
colocação em regime de mobilidade interna na categoria do trabalhador 
André Miguel Santos Bota, pelo período de 18 meses, para o exercício 
de funções inerentes à categoria de que é titular (assistente operacional) 
em diferente atividade, para a qual detém habilitação adequada, sem 
qualquer alteração ou valorização da sua posição remuneratória, com 
efeitos a 16 de janeiro de 2017.

20 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota.

310203078 

 MUNICÍPIO DE ANADIA

Aviso n.º 1356/2017

Homologação da lista unitária de ordenação final
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto nos números 4 e 5 

do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam -se todos os candidatos, 
incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos 
métodos de seleção, que por despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Anadia datado de 24 de janeiro de 2017 foi homologada a 
lista de ordenação final do procedimento concursal comum (aberto por 
aviso n.º 6394/2016 — 2.ª série do Diário da República n.º 98, de 20 de 
maio de 2016) para constituição de relações jurídicas de emprego público 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo deter-
minado com vista ao recrutamento de dois postos de trabalho, previstos e 
não ocupados na carreira/categoria de Técnico Superior (Engenharia Civil) 
do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Anadia para o ano 2016.

Informam -se ainda os referidos candidatos, nos termos do n.º 6 do 
mesmo artigo, que a lista unitária de ordenação final devidamente ho-
mologada se encontra afixada para consulta dos interessados, em local 
visível e público do Edifício Paços do Concelho de Anadia, sito na 
Praça do Município, em Anadia, junto ao serviço de recursos humanos 
e disponível na página eletrónica da Câmara Municipal de Anadia em 
www.cm  -anadia.pt.

24 de janeiro de 2017. — A Presidente da Câmara, Eng.ª Maria Teresa 
Belém Correia Cardoso.

310211631 


