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 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS
Aviso n.º 10028/2010

Lista de ordenação final do procedimento concursal para contratação 
por tempo indeterminado de um técnico

superior (área de técnica e produção teatral — Design de luz)
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal de 

Matosinhos, faz público que nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, se encontra afixado no placar do átrio de 
entrada do Departamento de Recursos Humanos e disponível na página elec-
trónica da câmara (www.cm -matosinhos.pt) a lista unitária de ordenação final 
do candidato aprovado ao procedimento concursal comum para contratação 
por tempo indeterminado, homologada a 5/5/2010, com vista ao preenchi-
mento do posto de trabalho do Gabinete de Teatro Constantino Nery referente 
a um técnico superior (área de técnica e produção teatral — design de luz):

1.º Bruno Miguel Dias dos Santos — 16,75 valores

Nos termos do artigo 39.º, n.º 3 do mesmo Diploma, da homologação da 
lista de ordenação final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

06/05/2010. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto.
303236163 

 Aviso n.º 10029/2010

Lista de ordenação final do procedimento concursal para contratação 
por tempo indeterminado de um técnico superior

(área de animação e produção artística — Ramo de produção)
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos, faz público que nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, se encontra afixado no placar 
do átrio de entrada do Departamento de Recursos Humanos e disponível 
na página electrónica da câmara (www.cm -matosinhos.pt) a lista unitária 
de ordenação final da candidata aprovada ao procedimento concursal co-
mum para contratação por tempo indeterminado, homologada a 6/5/2010, 
com vista ao preenchimento do posto de trabalho do Gabinete de Teatro 
Constantino Nery referente a um técnico superior (área de animação e 
produção artística — ramo de produção):

1.ª Ana Isabel da Silva Ferreira — 15,50 valores

Nos termos do artigo 39.º, n.º 3 do mesmo Diploma, da homologação 
da lista de ordenação final pode ser interposto recurso hierárquico ou 
tutelar.

07/05/2010. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto.
303239322 

 MUNICÍPIO DA MEALHADA
Aviso n.º 10030/2010

Para efeitos do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27/02, torna -se público que foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os 
seguintes trabalhadores:

Manuel António Santos Almeida, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional, posição remuneratória 2.ª e nível remuneratório 2, remu-
neração base € 532,08, com início no dia 1 de Abril de 2010.

Severina Rodrigues Rocha Manuel, na carreira e categoria de Assis-
tente Operacional, posição remuneratória 2.ª e nível remuneratório 2, 
remuneração base € 532,08, com início no dia 1 de Abril de 2010.

Vítor Dinis Lopes Pereira, na carreira e categoria de Assistente Opera-
cional, posição remuneratória 2.ª e nível remuneratório 2, remuneração 
base € 532,08, com início no dia 1 de Abril de 2010.

Município de Mealhada, 5 de Maio de 2010. — O Presidente da 
Câmara, Carlos Alberto da Costa Cabral.

303238456 

 Aviso n.º 10031/2010

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no 
procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de 
trabalho na carreira de Técnico Superior (licenciatura em con-
tabilidade e auditoria) em regime de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado.

Nos termos do n.º 6 do artº36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, 
torna-se pública a lista unitária dos candidatos aprovados no procedi-
mento concursal em referência, cujo aviso foi publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 163, de 24/08/2009, a qual foi homologada por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, em 25 de Março de 2010.

Lista unitária de ordenação final
1.º Ana Margarida Amorim Castro — 16,50 valores
2.º Cátia Teresa Gante Lourenço — 12,40 valores

Candidatos excluídos: a) Por não terem comparecido no método de se-
lecção Prova de Conhecimentos: Rita João dos Santos Ferreira; Rute

Maria Mendes; Isabel Catarina Batista de Oliveira; Rita Luciana
Marques da Costa; Rosa Maria da Silva Barreto; Virgílio Augusto
Fernandes Neto; George Martins Grangeira; Ana Patrícia da Silva
Carrancho; Catarina Sofia da Silva Monteiro. b) Por terem obtido 

classificação inferior a 9,5 valores no método de selecção Prova de
Conhecimentos: Heloísa Margarida Pereira Santos Fonseca 6 va-

lores;
Ivone Marisa Correia de Araújo Alexandre 6 valores; Susana Te-

resa
Ramalheira Mendes 4 valores.
Município de Mealhada, 5 de Maio de 2010. — O Presidente da 

Câmara, Carlos Alberto da Costa Cabral.
303242246 

 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso n.º 10032/2010
Ao abrigo do disposto no artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 269/2009, de 

30 de Setembro, e do n.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro, e obtidos os acordos nos termos do n.º 1 do artigo 61.º da 
mesma lei, é prorrogada a situação de mobilidade interna, da colabora-
dora Paula Martina Rodrigues dos Santos, Assistente Técnico da Câmara 
Municipal da Mealhada, até 31 de Dezembro de 2010.

Câmara Municipal de Mira, 21 de Abril de 2010. — O Presidente da 
Câmara, João Maria Ribeiro Reigota, Dr.

303225755 

 Aviso n.º 10033/2010
Ao abrigo do disposto no artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 269/2009, de 

30 de Setembro, e do n.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro, e obtidos os acordos nos termos do n.º 1 do artigo 61.º 
da mesma lei, é prorrogada a situação de mobilidade interna, do co-
laborador António André Miranda Assena, Técnico Profissional de 
2.ª classe/Fiscal Municipal da Câmara Municipal de Avis, até 31 de 
Dezembro de 2010.

Câmara Municipal de Mira, 21 de Abril de 2010. — O Presidente da 
Câmara, João Maria Ribeiro Reigota, Dr.

303226273 

 Declaração de rectificação n.º 1000/2010
Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.º 8777/2010, in-

serto no Diário da República, 2.ª série, n.º 85, de 3 de Maio de 2010, 
referente à alteração do posicionamento remuneratório regra, na tabela 
publicada não deveria constar: «Filipe Antunes Costa — coordenador 
técnico — entre a 1.ª e a 2.ª — entre 14 e 17 — 1201,48 — 3.ª — 20 
— 1458,94».

3 de Maio de 2010. — O Vereador, com competências delegadas, 
Manuel de Jesus Martins.

303225066 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso n.º 10034/2010

Procedimento concursal comum para a contratação de um assistente 
operacional — encarregado operacional (cemitérios), em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas

1 — Nos termos e para os efeitos constantes no artigo 50.º da Lei 
n.º 12 -A/2008 de 27/02, torna -se público que por despacho do Pre-
sidente da Câmara, n.º 09/2010 de 02 de Março, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para 




