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nas datas e horas constantes do Anexo D da Ata n.º 6, que se en-
contra afixado no átrio do Edifício Central da Câmara Municipal 
de Lisboa, sito na morada indicada no ponto anterior, e disponível 
na página eletrónica desta entidade empregadora pública, acima 
identificada.

3 — Informa -se ainda o seguinte:

A Prova de Conhecimentos é de realização individual e de natureza 
prática, consistindo na execução de tarefas de abertura de sepultura e 
de exumação de restos mortais, conforme disposto nos pontos 12.1. e 
12.1.1.1.2. do Aviso n.º 5043/2015;

Os candidatos devem comparecer para a realização da Prova de 
Conhecimentos na data, hora e local indicados no Anexo D da Ata 
n.º 6 com 10 minutos de antecedência e serem portadores de Bilhete 
de Identidade ou de Cartão de Cidadão válidos ou de outro documento 
idóneo e válido que permita a sua identificação;

A bibliografia mencionada no ponto 12.1.1.1.4. do Aviso n.º 5043/2015 
encontra -se disponível em http://www.cm -lisboa.pt/município/camara-
-municipal/recursos -humanos/recrutamento;

Durante a realização da Prova de Conhecimentos não pode ser con-
sultada a bibliografia indicada no referido ponto 12.1.1.1.4. do Aviso 
n.º 5043/2015, conforme foi estipulado no ponto 12.1.2.1. do mesmo 
Aviso.

4 — O processo de concurso pode ser consultado nas instalações 
da Divisão de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos do De-
partamento de Gestão de Recursos Humanos, sitas no Campo Grande, 
n.º 27, 12.º piso, Bloco E, todos os dias úteis, das 10h às 12h e das 14h 
às 17h.

30 de outubro de 2015. — O Diretor do Departamento de Gestão 
de Recursos Humanos (Competência subdelegada — Despacho n.º 4/
DMRH/15, de 01.09, publicado no Boletim Municipal n.º 1125, de 
10.09.2015), João Pedro Contreiras.

309076507 

 Aviso n.º 12995/2015
1 — No âmbito do Procedimento Concursal Comum para Assis-

tente Operacional (Tratador Apanhador de Animais), aberto pelo 
Aviso n.º 5043/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 88, de 7 de maio de 2015, e nos termos da alínea d) do n.º 3 do 
artigo 30.º conjugado com o n.º 1 do artigo 32.º, ambos 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, informa -se que se encontra afixada 
no átrio do Edifício Central da Câmara Municipal de Lisboa, sito 
no Campo Grande, n.º 25, piso 0, e disponível na página eletrónica 
desta entidade empregadora pública, em http://www.cm -lisboa.
pt/município/camara -municipal/recursos -humanos/recrutamento, 
a lista de candidatos convocados para a realização do método de 
seleção Prova de Conhecimentos (Anexo G da Ata n.º 6, de 29 de 
outubro).

2 — Mais se informa que a Prova de Conhecimentos terá lugar na 
Casa dos Animais de Lisboa, sita na Estrada da Pimenteira, 1300 -459 
Lisboa, nas datas e horas constantes do Anexo G da Ata n.º 6, que se 
encontra afixado no átrio do Edifício Central da Câmara Municipal 
de Lisboa, sito na morada indicada no ponto anterior, e disponível na 
página eletrónica desta entidade empregadora pública, acima iden-
tificada.

3 — Informa -se ainda o seguinte:
A Prova de Conhecimentos é de realização individual e de natureza 

prática, consistindo na execução das seguintes tarefas: técnica de con-
tenção de canídeo com trela, técnica de contenção de canídeo com laço; 
imobilização de canídeo para tratamento médico veterinário, preparação 
de jaula para captura de felino; conforme disposto no ponto 12.1.1.2.2. 
do Aviso de Abertura;

Os candidatos devem comparecer para a realização da Prova de Conhe-
cimentos na data, hora e local indicados no Anexo G da Ata n.º 6 com 
10 minutos de antecedência e serem portadores de Bilhete de Identidade 
ou de Cartão de Cidadão válidos ou de outro documento idóneo e válido 
que permita a sua identificação;

A bibliografia mencionada no ponto 12.1.1.2.4. do Aviso n.º 5043/2015 
encontra -se disponível em http://www.cm -lisboa.pt/município/camara-
-municipal/recursos -humanos/recrutamento;

Durante a realização da Prova de Conhecimentos não pode ser 
consultada a bibliografia indicada no referido ponto 12.1.1.2.4. do 
Aviso n.º 5043/2015, conforme foi estipulado no ponto 12.1.2.1. do 
mesmo Aviso.

4 — O processo de concurso pode ser consultado nas instalações 
da Divisão de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos do Depar-
tamento de Gestão de Recursos Humanos, sitas no Campo Grande, 
n.º 27, 12.º piso, Bloco E, todos os dias úteis, das 10 h às 12 h e das 
14 h às 17 h.

30 de outubro de 2015. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos, João Pedro Contreiras.

309077674 

 MUNICÍPIO DE MANTEIGAS

Aviso (extrato) n.º 12996/2015

Projeto de 1.ª Alteração ao Regulamento 
das Distinções Municipais

José Manuel Saraiva Cardoso, Vice -Presidente da Câmara Municipal 
de Manteigas, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no 
n.º 3, alínea c) do artigo 100.º e no n.º 1 do artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, que a Câmara Municipal deliberou, em reunião realizada 
no dia 23 de setembro de 2015, submeter a consulta pública, pelo prazo 
de 30 dias, contados do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso, 
o Projeto de 1.ª Alteração ao Regulamento das Distinções Municipais, 
cujo texto se encontra disponível para consulta nesta Câmara Municipal, 
durante as horas normais de expediente e na página do Município em 
www.cm -manteigas.pt.

Os interessados podem endereçar as suas sugestões por escrito para a 
Câmara Municipal de Manteigas, Rua 1.º de Maio, 6260 -101Manteigas, 
dentro do prazo referido.

28 de outubro de 2015. — O Vice -Presidente da Câmara, José Manuel 
Saraiva Cardoso.

309063774 

 MUNICÍPIO DA MEALHADA

Aviso n.º 12997/2015

Operação de Reabilitação Urbana da Mealhada
Rui Manuel Leal Marqueiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Mealhada, faz saber que, em sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Mealhada, realizada no dia 30 de setembro de 2015, foi delibe-
rado aprovar por unanimidade a Operação de Reabilitação Urbana da 
Mealhada, nos termos do disposto do artigo 17.º do Regime Jurídico 
da Reabilitação Urbana.

Mais se informa que os elementos integrantes da Operação de Reabi-
litação Urbana da Mealhada estão disponíveis para consulta na página 
da internet da Câmara Municipal (www.cm -mealhada.pt).

27 de outubro de 2015. — O Presidente de Câmara, Rui Manuel 
Leal Marqueiro.

209062397 

 Aviso n.º 12998/2015

Alteração da Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana da Mealhada

Rui Manuel Leal Marqueiro, Presidente da Câmara Municipal de 
Mealhada, faz saber que, em sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Mealhada, realizada no dia 30 de setembro de 2015, foi deliberado 
aprovar por unanimidade a alteração da delimitação da Área de Reabi-
litação Urbana da Mealhada, nos termos do disposto do artigo 13.º do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.

Mais se informa que os elementos integrantes da alteração da deli-
mitação da Área de Reabilitação Urbana da Mealhada estão disponí-
veis para consulta na página da internet da Câmara Municipal (www.
cm -mealhada.pt).

27 de outubro de 2015. — O Presidente de Câmara, Rui Manuel 
Leal Marqueiro.

209062267 


