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padamente, remeterem a informação indispensável para lançamento de 
novo procedimento;

Verificar os documentos respeitantes à receção e confirmação das 
prestações de serviços e/ou aquisição de bens;

Elaborar informações sobre diversos assuntos e pareceres jurídicos de 
acordo com questões suscitadas e pedidos de esclarecimento;

Participação e elaboração de diversos documentos: Manuais, Regu-
lamentos, QUAR.

VI

Subunidade Orgânica de Administração e Logística
Compete, designadamente, à Subunidade de Concursos:
Apoiar as atividades do serviço em situação corrente e em emergência, 

sustentando as necessidades logísticas de funcionamento;
Efetuar o inventário de todos os bens alocados ao serviço, mantendo 

atualizadas as respetivas listagens;
Realizar regularmente os testes de funcionamento aos equipamentos 

e sistemas afetos ao serviço, estabelecendo os procedimentos e as res-
petivas rotinas, sustentadas em listas de verificação;

Garantir as operações de manutenção aos equipamentos e sistemas 
de acordo com os calendários previstos, desenvolvendo os mecanismos 
internos tendentes à reparação dos mesmos sempre que tal se verificar;

Elaborar e manter atualizados os modelos de fichas necessárias à 
sustentação das operações de emergência de proteção civil;

Gerir as infraestruturas à responsabilidade do serviço que sejam 
destinadas a apoios de retaguarda em operações de emergência de pro-
teção civil.

6 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Loures, Bernardino Soares.

310284346 

 MUNICÍPIO DE MÊDA

Aviso n.º 2865/2017
Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º 

do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que os 
trabalhadores abaixo indicados cessaram a relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado com esta Autarquia, durante o ano 
de 2016:

Inocêncio Augusto Tomé Martins, Assistente Operacional, Posição 
remuneratória: posição 1, nível 1 — falecimento em 08.02.2016;

António Alfredo Clemente, Assistente Operacional, posição remune-
ratória: posição 2, nível 2 — aposentação em 01.10.2016;

27 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Prof. Anselmo 
Antunes de Sousa.

310278206 

 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso n.º 2866/2017

Procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de 
um posto de trabalho de Técnico Superior, na área de atividade 
de engenharia Geológica, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado.

Lista de ordenação final
Nos termos do despacho do Presidente da Câmara Municipal de Mira, 

de 22 de fevereiro de 2017, ao abrigo do n.º 2 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação, foi homologada a 
Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados no Pro-
cedimento concursal comum por tempo indeterminado, para contratação 
de um Técnico Superior, na área de atividade de Engenharia Geológica, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, previsto no mapa de pessoal do município, publicado 
no Diário da República, IIª série n.º 161, de 23 de agosto de 2016 e na 
BEP sob o n.º OE201608/0430.

Nos termos dos n.os 4.º e 5.º do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro de 2009, na atual redação, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da 

aplicação dos métodos de seleção do ato de homologação da lista de 
ordenação final.

Candidato Aprovado:
1.º lugar: Susana Marques Facão — 14,795 valores

Candidatos Excluídos:
António Emanuel de Oliveira Reis Subtil d);
Carla Alexandra de Sousa Saraiva Ferreira d);
Carlos Filipe Nunes Vasconcelos Aires d);
Cláudia Alexandra Cunha Madeira a) e b);
Fernando José Paiva e Silva c);
Igor Fernando Batista Pereira Morais a);
Inês Mariana Pereira Bento f);
Joana Marieta Soares Freitas a);
Joana Patrícia Marques Carvalhais a);
João Daniel Cardoso de Carvalho d);
Jorge Hamilton de Andrade Carvalho e Soares d);
Liane Pereira Constantino a);
Luís Miguel da Silva Gonçalves f);
Luís Miguel Taraio dos Santos Antunes f);
Mafalda Sofia Dias Madeira Lopes d);
Magda Alice Cruz de Vasconcelos Peres e Sá d);
Manuela Pinheiro e Moreira f);
Maria Isabel Carmona Freire de Bastos Loureiro d);
Paulo Alexandre Moreira Martins e);
Paulo Jorge da Conceição Morgado d);
Ricardo Jorge Cerveira Rodrigues Gomes a);
Ricardo Miguel Martins Perdigão e);
Rita Emanuela Cardoso Loureiro a);
Sónia Inês Cordeiro de Figueiredo f);
Teresa Maria dos Santos Cruz d);
Tiago Miguel Horta Gomes f);
Vítor Hugo Belino Pires f).

a) Por não possuir a licenciatura exigida, conforme estipulado no 
ponto 10 do aviso de abertura;

b) Por não ter apresentado fotocópia do certificado de habilitações 
literárias cf. exigido no ponto 11.3, do Aviso de abertura;

c) Por ter apresentado candidatura extemporânea, ou seja, para além do 
prazo previsto no ponto 1 do aviso de abertura do Aviso de abertura;

d) Por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na prova escrita 
de conhecimentos teóricos;

e) Por ter desistido na prova escrita de conhecimentos teóricos;
f) Por não ter comparecido à realização da prova escrita de conhe-

cimentos teóricos.
23 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Raúl José Soares 

de Almeida, Dr.
310306831 

 Aviso n.º 2867/2017

Procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de 
um posto de trabalho de assistente técnico, na área de atividade 
de assistente administrativo, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.

Lista de ordenação final
Nos termos do despacho do Presidente da Câmara Municipal de Mira, 

de 22 de fevereiro de 2017, ao abrigo do n.º 2 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação, foi homologada a Lista 
Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados no Procedimento 
concursal comum por tempo indeterminado, para contratação de um 
Assistente Técnico, na área de atividade de Assistente administrativo, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, previsto no mapa de pessoal do município, publicado 
no Diário da República, 2.ª série n.º 161, de 23 de agosto de 2016 e na 
BEP sob o n.º OE201608/0433.

Nos termos dos n.os 4.º e 5.º do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de janeiro de 2009, na atual redação, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção do ato de homologação da lista de 
ordenação final.

Candidato Aprovado:
1.º lugar: João Miguel Teixeira Gomes — 16,92 valores.

Candidatos Excluídos:
Ademar Pires Queiroz Aguiar (b);
Ágata Inês Nunes Sequeira Neto Carvalhinho (d);


