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civil) Pedro Miguel Rocha Costa Pôncio, com efeitos a 01 de janeiro
de 2019, posicionado na 2.ª posição remuneratória no 15.º nível remuneratório, a que corresponde a remuneração mensal de 1.201,48 euros.
Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho
n.º 5-AID/2018, de 04 de outubro.
1 de fevereiro de 2019. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, em regime de substituição, Teresa Mesquita.
312058449

MUNICÍPIO DE TAROUCA
Aviso n.º 4297/2019
Operação de Reabilitação Urbana (ORU) da Sede
do Concelho, de Ucanha e Gouviães,
de Salzedas, de S. João de Tarouca e do Outeiro
Valdemar de Carvalho Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, torna público que, nos termos previstos no disposto no artigo 17.º
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, na sua atual redação que, sob
a proposta da Câmara Municipal de 10 de janeiro de 2019 de acordo com
o previsto no artigo 13.º do citado diploma, foi aprovada pela Assembleia Municipal de 1 de fevereiro de 2019, a Operação de Reabilitação
Urbana — ORU territorialmente coincidente com as ARU’s — Áreas
de Reabilitação Urbana da Sede do Concelho de Tarouca, de Ucanha e
Gouviães, de Salzedas, de S. João de Tarouca e de Outeiro e respetivo
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU).
Mais torna público que o referido ato de aprovação da Operação
Urbana (ORU) territorialmente coincidente com a Área de Reabilitação
Urbana (ARU) da Sede do Concelho de Tarouca, de Ucanha e Gouviães,
de Salzedas, de S. João de Tarouca e de Outeiro e respetivo Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) e os demais elementos
relativos a este assunto se encontram publicados na página eletrónica
da Câmara Municipal de Tarouca (www.cm-tarouca.pt.)
16 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Valdemar de
Carvalho Pereira.
312078318

MUNICÍPIO DE TOMAR
Aviso n.º 4298/2019
Alteração da composição do júri do procedimento concursal comum
para ocupação de dez postos de trabalho em regime de contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para
dez assistentes operacionais na área da educação.
Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º e da alínea a) do n.º 1
do artigo 19.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público
que, por meu despacho de 25 de janeiro de 2019, foi determinada a
alteração da composição do júri do procedimento concursal comum de
recrutamento para ocupação de dez postos de trabalho em regime de
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para
dez assistentes operacionais, na área de educação, aberto pelo Aviso
n.º 19256/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 246,
de 21 de dezembro de 2018, passando o júri do referido procedimento
concursal a ser constituído por:
Presidente do Júri: Sónia Sofia Alves Bastos, Chefe de Unidade;
Vogais efetivos: Sónia Margarida Gaudêncio Lopes Coentro da Silva,
Técnica Superior e Maria João Brites da Costa Henriques, Chefe de
Divisão;
Vogais suplentes: Luís Filipe Reis da Conceição Lopes, Coordenador
Técnico e Valéria Neves Marques Joaquim, Assistente Técnica.
A alteração da composição do júri fundamentou-se na circunstância
da anterior vogal, Isabel Maria Santos Azevedo Gonçalves, se ter considerada impedida e ao abrigo dos artigos 73.º e 74.º do Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, ter pedido a escusa de intervir no procedimento, alegando o facto de um parente de 2.º grau da linha colateral, se
ter candidatado a este procedimento concursal.
25 de janeiro de 2019. — O Vereador, Hugo Renato Ferreira Cristóvão.
312070963

MUNICÍPIO DE TONDELA
Aviso n.º 4299/2019
Torna-se público que em cumprimento do estatuído no n.º 6 do artigo 30.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a nova redação
dada pela Portaria n.º 145/2011, de 6 de abril, foram disponibilizadas na
página eletrónica e afixadas no placard do Serviço de Recursos Humanos
deste Município a lista unitária de ordenação final, após a homologação
do Procedimento Concursal Comum para provimento de 2 postos de
trabalho de Assistente Técnico em Regime de Contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
14 de fevereiro de 2019. — A Vereadora, Sofia Alexandra Fraga
Simões Ferreira.
312072097
Aviso n.º 4300/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.ª da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que na sequência do
procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 11744/2018, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 159 de 20 de agosto, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na
categoria de Assistente Técnico, com início no dia 4 de fevereiro, com
a trabalhadora Ana Catarina da Costa Albuquerque Nogueira, com a
remuneração base de 683,13€, correspondente à 1.ª Posição Remuneratória, Nível 5, iniciando nessa data o período experimental com duração
de 120 dias, tendo sido constituído o seguinte Júri de acompanhamento
do período experimental:
Raquel Maria Seabra Nunes — Chefe de Divisão, Lurdes Madalena
Gonçalves Ribeiro e Márcio Rafael Rodrigues Santos — Técnicos Superiores
20 de fevereiro de 2019. — A Vereadora, Sofia Alexandra Fraga
Simões Ferreira.
312088046

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 4301/2019
Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de
abril, torna-se publico, que por despacho, datado de 5 de fevereiro do
corrente ano, foi homologada, a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados no procedimento concursal aberto pelo o Aviso
n.º 6461/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 93 de
15 de maio (Assistente Técnico — Construção Civil).
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
no edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica.
www.cm-torresnovas.pt.
Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso
de acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 39 da Portaria n.º 83-A/2009
de 22 de janeiro com a redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril.
6 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
312058068
Aviso n.º 4302/2019
Para os efeitos do disposto na alínea b)do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se publico que, por despacho
datado de 7 de fevereiro de 2019, na sequência dos resultados obtidos
no procedimento concursal Assistente Operacional (Tratorista) conforme o aviso publicado no Diário da República Aviso n.º 7486/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 106 de 4 de junho, foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas, na modalidade
de contrato por tempo indeterminado, em 11 de fevereiro do corrente
ano com, João Carlos Rodrigues da Cruz,, com a remuneração correspondente à posição 1, nível 1 correspondente a 600,00€.
Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho,
nomeio para júri do período experimental os seguintes elementos:
Presidente — António José Mendes Faria, Chefe Divisão de Vias
Municipais e Transito;
Vogais Efetivos — Rui Miguel Gameiro da Neves Pereirinha, Chefe
Divisão de Serviços Municipais e Carlos Alberto Gomes Lopes, Encarregado Operacional.

