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n.º 145-A/2011, 06.04, faz-se pública a lista unitária de ordenação final
dos candidatos ao procedimento concursal supra identificado, aberto por
aviso n.º 5139/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 68,
de 4 de abril de 2012, homologada em reunião da Câmara Municipal
de 6 de julho de 2012:
Candidatos aprovados:
1.º Maria Manuela Teixeira da Costa Mesquita — 15.75 valores.
2.º Helena Cristina Teixeira da Costa Trindade — 15.65 valores.
3.º Maria da Nazaré Gomes Lopes Ribeiro — 14.21 valores.
4.º Cristina Maria Pinheiro Teixeira — 13.65 valores.
5.º Sandra Santana Oliveira Aguiar Guedes — 13.58 valores.
6.º Maria Ivone Coutinho dos Santos Pinto — 13.36 valores.
7.º Andreia Sofia Rodrigues Ribeiro — 12.91 valores.
8.º Carla Cristina Melo pereira — 12.50 valores.
Candidatos excluídos: não houve.
Da homologação da presente lista cabe recurso nos termos do regime
geral do contencioso administrativo.
9 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, Mário Caetano
Teixeira Ferreira.
306258533
Aviso n.º 10366/2012
Procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para a carreira e categoria de assistente
técnico, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Tarouca.
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2008, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, 6 de abril, faz-se pública a lista unitária de ordenação final
dos candidatos ao procedimento concursal supra identificado, aberto por aviso
n.º 5138/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 4 de abril
de 2012, homologada em reunião da Câmara Municipal de 6 de julho de 2012:
Candidatos aprovados:
1.º Paula Alexandra Ramalho Barros Pinto — 17.59 valores.
2.º Susana Maria Caetano Carneiro — 16.99 valores.
Candidatos excluídos:
Ana Paula Oliveira Gonçalves (a).
(a) Excluída por ter obtido classificação inferior a 9.5 valores na
avaliação curricular, método de seleção eliminatório para os candidatos
que obtenham classificação inferior a 9.5 valores, nos termos dos n.os 12
e 13 do artigo 18.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.
Da homologação da presente lista cabe recurso nos termos do regime
geral do contencioso administrativo.
9 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, Mário Caetano
Teixeira Ferreira.
306258574

ordinária da Assembleia Municipal, realizada a vinte e nove de junho de
2012, foi aprovada uma deliberação com o seguinte teor: Aprovar a Carta
de Condicionantes do PDM, com a delimitação das áreas de incêndio
com risco Elevado e Muito Elevado e com a georreferenciação dos
Sítios Arqueológicos em Vale de Cambra, por maioria dos vinte e sete
deputados municipais presentes, com quatro abstenções dos deputados
municipais Sr. António Gomes, Sr. Albano de Oliveira Braga, Sr. António
dos Santos Sousa e Sr. Eng.º Miguel Joaquim M. Ferreira Matos.
Por ser verdade e me ter sido pedido, passo a presente declaração,
que dato, assino e autentico, com o selo branco em uso neste Município.
Edifício dos Paços do Município de Vale de Cambra, aos dez dias do
mês de julho do ano de dois mil e doze.
Atualização da carta de condicionantes do Plano Diretor
Municipal de Vale de Cambra
Eng. José António Bastos da Silva, Presidente da Câmara Municipal
de Vale de Cambra.
Torna público que, nos termos e para os efeitos do artigo 97.º-A, do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, sob proposta da Câmara
Municipal, a Assembleia Municipal aprovou, por deliberação de 29
de junho de 2012, a atualização da Carta de Condicionantes do Plano
Diretor Municipal de Vale de Cambra, cujas plantas de condicionantes
se publicam em anexo ao presente aviso e dele fazem parte integrante.
10 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, José António Bastos
da Silva, Eng.
Identificadores das imagens e respectivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
11797 — http://ssaigt.dgotdu.pt/i/Os_demais_elementos_do_plano_afectados_pela_alteração_11797_1.jpg
11797 — http://ssaigt.dgotdu.pt/i/Os_demais_elementos_do_plano_afectados_pela_alteração_11797_2.jpg
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MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Aviso n.º 10369/2012
Nos termos do disposto no n.º 1 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, torna-se público que a lista unitária de
ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal para recrutamento de 122 assistentes operacionais — auxiliar de ação educativa em
regime de contratação a termo resolutivo certo, por um ano, cujo aviso
n.º 7537/2012 foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 105,
de 30 de maio de 2012, encontra-se afixada na Divisão de Recursos
Humanos e disponível na sua página eletrónica.
25 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida,
engenheiro.
306277528

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Aviso n.º 10367/2012

Aviso (extrato) n.º 10370/2012

Conclusão do período experimental
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 12.º da Lei n.º 12A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se publico que nos termos do n.º 6 e 7
do mesmo artigo, foi determinada, por despacho de 24 de julho de 2012,
face ao processo de avaliação elaborado nos termos do n.º 4 do artigo 12.
º da referida lei, a conclusão com sucesso do período experimental referente ao contrato de trabalho por tempo indeterminado celebrado com
Carla Alexandra Gaspar dos Santos para a carreira e categoria de técnico
superior na área de História — Ramo Património Cultural.

Renovação de designação em regime de substituição
de cargos dirigentes

24 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, Júlio José Saraiva
Sarmento.
306273672

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA
Aviso n.º 10368/2012
Manuel Augusto Bastos de Carvalho, Presidente da Assembleia Municipal de Vale de Cambra, declara para os devidos efeitos, que na sessão

Luís Filipe Braguez Caldeirinha Roma, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, no uso da competência conferida pela alínea a),
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, torna público que, por meu
despacho emitido em 28 de junho de 2012 e ao abrigo do disposto no
n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, alterada pelas Leis n.os 51/2005,
de 30 de agosto e 64/2011, de 22 de dezembro, renovei a nomeação em
regime de substituição de Dília Sílvia Neves Jardim e Vítor Manuel
Casa Branca Ramos, nomeados, respetivamente, pelos meus despachos n.º 03/GP/2012 e 04/GP/2012, porquanto encontra-se a decorrer
procedimentos concursais para o recrutamento de titulares de cargos
de direção intermédia de grau 2 (Chefe de Divisão de Administração
Geral e Finanças e Chefe de Divisão de Ordenamento do Território e
Administração Urbanística).
29 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís
Filipe Braguez Caldeirinha Roma.
306229057

