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 Aviso n.º 9872/2018

Lista unitária de ordenação final da candidata aprovada no proce-
dimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho de técnico superior (Recursos Humanos) na modalidade 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
restrito a candidatos abrangidos pelo Programa de Regularização 
Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP).
João António Merca Pereira, Vice -Presidente da Câmara Municipal 

de Viana do Alentejo, no uso da competência que lhe foi delegada em 
matéria de pessoal, por despacho do senhor Presidente da Câmara de 18 
de outubro de 2017, torna pública, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Porta-
ria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, na redação atual, a lista unitária de or-
denação final da candidata aprovada no procedimento concursal comum 
supra indicado, aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público 
no dia 30 de abril de 2018 com o código de oferta n.º OE201804/1010 
e na página eletrónica do Município na mesma data:

Luísa Maria Braga Mouro — 17,60 valores.

A referida lista foi homologada por despacho do senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Viana do Alentejo exarado a 29 de junho de 
2018.

Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser inter-
posto recurso nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 39.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, na redação atual.

29 de junho de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
João António Merca Pereira.

311471571 

 MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Aviso n.º 9873/2018
Doutora Maria Elisa de Carvalho Ferraz, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Vila do Conde, torna público que, na sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Vila do Conde, realizada no dia 27 de junho 
de 2018, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou o Regulamento 
«Programa de Apoio ao Atleta de Alto Rendimento e Projeto Olímpico», 
entrando em vigor após a publicação deste aviso no Diário da Repú-
blica, encontrando -se disponível para consulta no sítio institucional do 
Município de Vila do Conde em www.cm -viladoconde.pt.

Para constar e não poder ser alegada ignorância, se pública o presente 
aviso na 2.ª série do Diário da República e vai ser afixado nos lugares 
públicos do costume.

6 de julho de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal, Elisa 
Ferraz, Dr.ª

311492989 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 9874/2018
No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 

n.º 47/PCM/2017, de 27 de outubro, para efeitos do disposto n.º 1 do 
artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, conjugado com 
os nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º e a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 14 -A/2011 de 6 de abril, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos 
precários para constituição de relação jurídica de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, para 
preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria de técnico 
superior, foi homologada a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados, por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
de 26 de junho de 2018, podendo ser consultada no placard de acesso 
ao Departamento de Pessoal (Edifício Técnico dos Paços do Concelho) 
e divulgada em www.cm -gaia.pt. (opção — Informação — Recursos 
Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos e Comissões de 
Serviço). Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto 
recurso hierárquico, nos termos do artigo 39.º da identificada Portaria.

2 de julho de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
311473426 

 MUNICÍPIO DE VINHAIS

Aviso (extrato) n.º 9875/2018

Lista unitária de ordenação final
Em cumprimento do disposto no 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 06 de abril torna -se público que a lista unitária de ordenação final 
dos candidatos ao procedimento concursal comum para constituição de 
relação de emprego público por tempo indeterminado, para um lugar 
de Técnico — Fisioterapia, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série n.º 125, de 30 de junho 2017, homologada por meu 
despacho datado de 19 de abril de 2018, encontra -se afixada nestes 
serviços e na página eletrónica do município.

Nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos os 
candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação 
dos métodos de seleção, do ato da homologação da lista de ordenação final.

29 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
dos Santos Fernandes.

311473475 

 MUNICÍPIO DE VISEU

Aviso n.º 9876/2018

Discussão pública do Projeto da Operação de Reabilitação Urbana 
(ORU) Simples para a Área de Reabilitação Urbana de Viseu 
“Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava 
de Viriato e Núcleo Histórico do Bairro Municipal”, no âmbito 
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.
Joaquim António Ferreira Seixas, Vice -Presidente da Câmara Munici-

pal de Viseu, torna público que a Câmara Municipal de Viseu, em reunião 
ordinária de 28 de junho de 2018, deliberou por unanimidade aprovar o 
projeto de operação de reabilitação urbana para a Área de Reabilitação 
Urbana de Viseu “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da 
Cava de Viriato e Núcleo Histórico do Bairro Municipal”, e submete -lo a 
discussão pública, nos termos do n.º 4 do artigo 17.º do Regime Jurídico 
da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, na redação atual, promovida nos termos previstos no artigo 89.º 
do regime aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

Mais se torna público que a discussão pública decorrerá pelo período 
de 20 dias, com início a partir do 5.º dia após a publicação do presente 
aviso no Diário da República e que os interessados poderão apresentar, 
por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões dirigidas ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viseu, até ao termo do refe-
rido período, utilizando para o efeito o impresso próprio (ficha de parti-
cipação), remetido ao Município de Viseu, Praça de República 3514 -501 
Viseu, ou enviado por correio eletrónico para geral@cmviseu.pt.

Mais se torna público, ainda, que o projeto de operação de reabilitação 
urbana poderá ser consultado no sítio da internet da Câmara Municipal de 
Viseu (www.cm -viseu.pt) e nas suas instalações, sitas na morada acima 
indicada, todos os dias úteis, em horário normal de serviço.

10 de julho de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Joaquim António Ferreira Seixas.

311502601 

 FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Aviso n.º 9877/2018
Nos termos e para os efeitos do 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 (doravante Portaria), torna -se público que, 
em reunião de executivo de 12 de fevereiro e pelo Presidente da Junta de 
Freguesia de Alcabideche em 7 de maio de 2018, foi homologada a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos, referente ao procedimento 
concursal de regularização extraordinária de vínculos precários para 
contratação em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, de um técnico de informático, três assistentes 
técnicos e dois assistentes operacionais, aberto na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), nos termos da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

1 — A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada em local 
visível e público, no placard informativo junto à secção de atendimento 
e no painel exterior à Junta e publicitada na página eletrónica da Junta 
de Freguesia de Alcabideche, em www.jf -alcabideche.pt.


