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da LTFP, dando -se cumprimento à disposição constante no artigo 11.º 
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

3 de setembro de 2018. — O Presidente Câmara Municipal, Vasco 
António Mendonça Sequeira Estrela.

311654907 

 MUNICÍPIO DE MANGUALDE

Aviso n.º 13958/2018
Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público, que por meu 
despacho datado de 12/09/2018, foi homologada, a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
de caráter urgente de regularização de vínculos precários para ocupação 
dos seguintes postos de trabalho:

Um posto de trabalho para a carreira e categoria de Técnico Superior, 
na área de atividade de Português -História, especialização em Ciências 
Documentais, na variante de Arquivos, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos do 
aviso publicitado no site do Município de Mangualde e na BEP sob o 
n.º OE201806/0867 — Referência V.

Candidatos Admitidos:
Nuno Manuel Ribeiro Lopes.
Classificação Final — 15,200 valores.

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, da atual redação da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro e para efeitos do disposto nos 
n.os 4 e 5 do artigo 36.º, da mesma Portaria, ficam desta forma notificados 
desta homologação, todos os candidatos ao procedimento concursal 
acima referido.

Mais se torna público que a Lista Unitária de Ordenação Final 
homologada encontra -se afixada no edifício dos Paços do Conce-
lho e publicitada na página eletrónica do Município de Mangualde 
(www.cmmangualde.pt).

17 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, João Nuno 
Ferreira Gonçalves Azevedo.

311656146 

 MUNICÍPIO DA MEALHADA

Declaração de Retificação n.º 713/2018

Declaração de retificação de aviso de procedimento concursal co-
mum para constituição de relação jurídica de emprego público 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.
1 — Na sequência da informação n.º 177/2018DSUA, do Chefe de 

Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, datada de 10/09/2018, que mere-
ceu a concordância do Exmo. Senhor Presidente da Câmara por despacho 
de 11/09/2018, torna - se público a retificação do aviso n.º 12791/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 05/09/2018, rela-
tivo à abertura de procedimento concursal comum, para recrutamento de 
1 Assistente Operacional (motorista de pesados) em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Assim, no ponto 9 do aviso, onde se lê:
«É obrigatório possuir carta de condução com as categorias C e 

C1E bem como os respetivos CAM (Certidão de Aptidão de Moto-
ristas).»

deve ler -se:
«É obrigatório possuir carta de condução com a categoria C bem 

como o respetivo CAM (Certidão de Aptidão de Motoristas).»

3 — Mais se torna público, que é concedido o prazo adicional de 
10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário 
da República, para apresentação das candidaturas no âmbito do referido 
procedimento concursal, que deverão ser formalizadas nos termos do 
ponto 10 do aviso n.º 12791/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 171, de 05/09/2018, conjugado com a presente retificação.

12 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel 
Leal Marqueiro.

311653676 

 MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

Aviso n.º 13959/2018

Conclusão com sucesso de período experimental na carreira
e categoria de Assistente Operacional

Nos termos do disposto nos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
torna -se publico que por despachos de 05 de setembro de 2018, do 
Sr. Presidente da Câmara, foi homologada a avaliação final do período 
experimental de dez trabalhadores, que celebraram contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado na carreira/categoria de 
assistente operacional, na sequência de procedimento concursal, aberto 
pelo Aviso n.º 11116/2017, publicado do Diário da República, n.º 185, 
2.ª série, de 25 de setembro, tendo -lhes sido atribuídas as avaliações a 
seguir mencionadas, concluindo com sucesso o seu período experimental, 
consolidando o seu posto de trabalho.

Maria da Conceição Exposto, assistente operacional (área de ativida-
de — serviços gerais) com a avaliação final de 15,36 valores;

António Branco Fernandes, assistente operacional (área de ativi-
dade — motorista/distribuidor de carnes) com a avaliação final de 
15,84 valores;

José Carlos Rodrigues Domingues, assistente operacional (área de 
atividade — motorista/distribuidor de carnes) com a avaliação final 
de 15,84 valores;

Ricardo Jorge Magalhães Sequeira, assistente operacional (área de 
atividade — motorista/distribuidor de carnes) com a avaliação final de 
15,84 valores;

Aniceto Conceição Correia, assistente operacional (área de ativida-
de — magarefe) com a avaliação final de 15,84 valores;

Armando dos Anjos Jordão, assistente operacional (área de ativida-
de — magarefe) com a avaliação final de 15,84 valores;

Frederico Miguel Afonso Pires, assistente operacional (área de ativi-
dade — magarefe) com a avaliação final de 15,84 valores;

Luís António Conde, assistente operacional (área de atividade — ma-
garefe) com a avaliação final de 15,84 valores;

Silvério Manuel Neto Alves, assistente operacional (área de ativida-
de — magarefe) com a avaliação final de 15,84 valores;

Maria Sales Salazar Conde — assistente operacional (área de ativi-
dade — magarefe) com a avaliação final de 14,16 valores

11 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Artur 
Manuel Rodrigues Nunes, Dr.

311655214 

 Aviso n.º 13960/2018

Nomeação de Pessoal do Gabinete de Apoio à Vereação
Para os devidos efeitos torna -se público que por despacho do Pre-

sidente da Câmara, no uso da competência conferida pelo disposto no 
n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi nomeado 
para o exercício de funções no cargo de secretário no gabinete de apoio 
à vereação em regime de permanência, o licenciado Francisco José 
Delgado Venâncio, com efeitos a 03 de setembro de 2018.

14 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Artur Manuel 
Rodrigues Nunes, Dr.

311657937 

 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Aviso (extrato) n.º 13961/2018

Consulta Pública de Projeto de Regulamento
do Arquivo Municipal de Mondim de Basto

Humberto da Costa Cerqueira, Presidente da Câmara Municipal de 
Mondim de Basto, torna público, nos termos e para efeitos do disposto 
no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 101.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
que a Câmara Municipal de Mondim de Basto deliberou, na sua reunião 
ordinária de 13 de setembro de 2018, submeter a período de consulta 
pública o Projeto de Regulamento do Arquivo Municipal, pelo prazo 
de 30 dias úteis contados da data da publicação deste aviso na 2.ª série 
do Diário da República.


