31439

Diário da República, 2.ª série — N.º 227 — 26 de novembro de 2018
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível em www.cm-porto.pt, em http://
balcaovirtual.cm-porto.pt> Formulários> Letra E> com a designação de
«Exercício do Direito de Participação de Interessados».
5) O processo do procedimento concursal pode ser consultado, na
Divisão Municipal de Recrutamento e Gestão de Carreiras, sita à Rua
do Bolhão, n.º 192, 6.º piso — 4000-111 Porto, mediante agendamento
prévio.
16 de novembro de 2018. — A Diretora Municipal de Recursos Humanos, Salomé Ferreira.
311826838

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS
Aviso n.º 17146/2018
Alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana
da Vila de Porto de Mós
José Jorge Couto Vala, Presidente da Câmara Municipal de Porto de
Mós, torna público que, nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro (Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana), na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, por
proposta do Câmara Municipal de 13 de setembro de 2018, a Assembleia
Municipal deliberou, em sessão ordinária realizada em 28 de setembro
de 2018, aprovar a alteração da delimitação da «Área de Reabilitação
Urbana da Vila de Porto de Mós».
Mais informa que os elementos que consubstanciam a alteração da
delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Vila de Porto de Mós
poderão ser consultados em www.municipio-portodemos.pt, bem como
no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, no edifício dos Paços do
Concelho, no horário normal de expediente daquele serviço.
E, para constar, se publica o presente aviso e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos demais lugares de estilo.
8 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de
Porto de Mós, José Jorge Couto Vala.
311802561

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA
Aviso n.º 17147/2018
Avaliação de Período Experimental
Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º
e artigo 45.º e seguintes, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que concluiu com sucesso, o período experimental, na sequência
da celebração com este Município, de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, a seguinte trabalhadora:
Rita Lemos Borges — técnico superior.
16 de outubro de 2018. — O Vereador, Tiago Lúcio Borges de Meneses
Ormonde.
311792364

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA
Aviso n.º 17148/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para a ocupação
de vários postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista
o preenchimento de dois postos de trabalho para a carreira/
categoria de Assistente Técnico da área funcional — Administrativo — Referência D e um posto de trabalho para a carreira/
categoria de Assistente Técnico da área funcional — Recursos
Humanos — Referência E.
Manutenção da Exclusão no âmbito do 2.º método de seleção/
Convocatória para realização do 3.º método de seleção
1 — Na sequência da audiência prévia realizada nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 36.º e nos artigos 30.º e 31.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e do Código do
Procedimento Administrativo (DL 4/2015, de 07/01), notificam-se os

candidatos da manutenção da exclusão no âmbito do 2.º método de
seleção, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 31.º conjugado com
a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria, no relativo aos
procedimentos concursais comum de recrutamento para a ocupação de
vários postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento
de dois postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnico da área funcional — Administrativo — Referência D) e um posto
de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnico da área
funcional — Recursos Humanos — Referência E (m/f) conforme Aviso
de abertura n.º Aviso n.º 3185/2017, publicado no Diário da República
n.º 61, 2.ª série, de 27 de marco de 2017.
2 — As listas contendo os candidatos notificados da manutenção
da exclusão, encontram-se afixadas no átrio do Município da Ribeira
Brava, sita rua do Visconde n.º 56, 9350-213 Ribeira Brava, Madeira e
disponibilizadas na página eletrónica em http://www.cm-ribeirabrava.pt>
balcão-online> Recrutamento> concurso de recrutamento activos.
3 — Nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 33.º,n.º 2 e 30.º,
n.º 3 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação,
notificam-se os candidatos aprovados no segundo método de seleção para
a realização do terceiro método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção, no relativo aos procedimentos concursais comum de recrutamento
para a ocupação de vários postos de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista
o preenchimento de dois postos de trabalho para a carreira/categoria de
Assistente Técnico da área funcional — Administrativo — Referência
D) e um posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnico
da área funcional — Recursos Humanos — Referência E (m/f) conforme
Aviso de abertura n.º Aviso n.º 3185/2017, publicado no Diário da
República n.º 61, 2.ª série, de 27 de marco de 2017.
4 — Mais se informa, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2
do artigo 33.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, que a data, hora e local da realização do 3.º método
de seleção, Entrevista Profissional de Seleção, se encontra afixada nas
instalações da Município da Ribeira Brava, sita rua do Visconde n.º 56,
9350-213 Ribeira Brava, Madeira e disponibilizadas na página eletrónica
em http://www.cm-ribeirabrava.pt > balcão-online > Recrutamento >
concurso de recrutamento activos.
5 — Os processos dos procedimentos concursais podem ser consultados, na Divisão de Gestão e Planeamento, Secção de Recursos Humanos,
mediante agendamento prévio, sita rua do Visconde n.º 56, 9350-213
Ribeira Brava, Madeira.
7 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Ricardo António
Nascimento.
311799574
Aviso n.º 17149/2018
Projeto de regulamento de cedência e utilização das viaturas
de passageiros da Câmara Municipal da Ribeira Brava
Ricardo António Nascimento, Presidente da Câmara Municipal da
Ribeira Brava, torna público que, nos termos e para os efeitos do disposto
nos artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento Administrativo e
durante o período de trinta (30) dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República, a Câmara Municipal da Ribeira Brava vai
submeter a apreciação pública o Projeto de regulamento de cedência e
utilização das viaturas de passageiros da câmara municipal da Ribeira
Brava, que foi aprovado na reunião desta Câmara Municipal realizada
no dia 30 de outubro de 2018.
Durante este período poderão os interessados consultar na Secretaria
de Expediente Geral ou no sítio da internet (www.cm-ribeirabrava.pt)
o mencionado projeto e sobre ele serem formuladas, por escrito, as
sugestões que se entendam, as quais deverão ser dirigidas ao Presidente
da Câmara.
Para se constar torna-se público o presente e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares de estilo.
7 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Ricardo António
Nascimento.
311799639

MUNICÍPIO DO SEIXAL
Aviso n.º 17150/2018
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto nos artigos 222.º
e 223.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, não sendo possível a notificação

