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MUNICÍPIO DE LEIRIA
Aviso n.º 4067/2019
Projeto de Regulamento do Prémio Literário Afonso Lopes Vieira
Anabela Graça, Vereadora da Educação e Biblioteca da Câmara
Municipal de Leiria, por Delegação — Edital n.º 64/2017, de 20 de
Outubro, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1
do artigo 56.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a
Câmara Municipal, na sua reunião de 22 de janeiro de 2019 deliberou,
nos termos do disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento
Administrativo (CPA), submeter a consulta pública o Projeto de Regulamento do Prémio Literário Afonso Lopes Vieira do Município de Leiria,
para recolha de sugestões, por um período de 30 dias, a contar da data
da publicação do presente aviso, no Diário da República.
Durante o período de consulta pública, os interessados devem dirigir as
suas sugestões, por escrito, em carta ou email (cmleiria@cm-leiria.pt), ou
apresentá-los, também por escrito, no Balcão Único de Atendimento (BUA),
no Edifício da Câmara Municipal.
O Projeto de Regulamento do Prémio Literário Afonso Lopes Vieira
está disponível para consulta na Internet, no sítio institucional do Município de Leiria, em http://www.cm-leiria.pt, ou em formato papel,
no Balcão Único de Atendimento, no Edifício da Câmara Municipal
de Leiria.
8 de fevereiro de 2019. — A Vereadora da Educação e Biblioteca,
Anabela Graça.
312062247

MUNICÍPIO DE LISBOA
Aviso n.º 4068/2019
Conclusão com sucesso do período experimental
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, por despacho de 11 de dezembro
de 2018, da Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos,
foi determinada a conclusão com sucesso, do período experimental na
carreira/categoria de Fiscal Municipal (Finanças) de 2.ª classe, aberto
pelo Aviso n.º 13587/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 216, de 07 de novembro de 2013, dos seguintes trabalhadores: Andreia Sofia Janeiro Neto Tavares e Hugo Jorge Pires de Melo Caeiro a
que corresponde o escalão 1, índice 199 da carreira Fiscal Municipal,
da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções
públicas.
8 de fevereiro de 2019. — A Diretora do Departamento de Gestão de
Recursos Humanos, Maria João Vicente.
312058595
Aviso n.º 4069/2019
1 — No âmbito do Procedimento Concursal Comum para Assistente
Operacional (Cantoneiro de Limpeza), aberto pelo Aviso n.º 16948/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 22 de novembro
de 2018, e nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º conjugado
com o n.º 6 do artigo 31.º e o n.º 1 do artigo 32.º, todos 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 encontram disponíveis para consulta no Balcão de Acolhimento, sito no Edifício Central
da Câmara Municipal de Lisboa, Campo Grande, n.º 25, piso 0, todos
os dias úteis, das 09h00 às 19h00, bem como na página eletrónica,
em http://www.cm-lisboa.pt/municipio/camara-municipal/recursos-humanos/recrutamento, a lista de candidatos admitidos, a lista de candidatos excluídos, a lista de candidatos a submeter ao método de seleção
Avaliação Curricular, bem como a lista de candidatos convocados para
a realização do método de seleção Prova de Conhecimentos.
2 — Mais se informa que a Prova de Conhecimentos terá lugar na
Quinta Conde Arcos, sita na Avenida Dr. Luís Gomes 1800-178 Lisboa,
nos dias e horas estabelecidos no Anexo H da Ata n.º 7, que se encontra
disponível para consulta no Balcão de Acolhimento, sito no Edifício
Central da Câmara Municipal de Lisboa, Campo Grande, n.º 25, piso 0,
todos os dias úteis, das 09h00 às 19h00, bem como na página eletrónica, em http://www.cm-lisboa.pt/municipio/camara-municipal/recursos-humanos/recrutamento.
3 — Informa-se ainda o seguinte:
Os candidatos devem comparecer para a realização da Prova de Conhecimentos na data, hora e local indicados no Anexo H da Ata n.º 7 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 Prova de Conhecimentos é de realização individual e de natureza
prática e consistirá na execução de tarefas: de remoção de resíduos
urbanos; conforme disposto no ponto 13.2.1. do Aviso de Abertura;
Durante a realização da Prova de Conhecimentos não pode ser consultada a Bibliografia mencionada nos pontos 13.2.3.1., 13.2.3.2. e
13.2.3.3. do Aviso de Abertura.
Os candidatos para a realização da prova devem comparecer com
roupa e calçado adequado à execução da mesma considerando que
irão executar tarefas próprias de assistente operacional (cantoneiro de
limpeza) descrita no ponto 5 do Aviso de Abertura, designadamente de
remoção de resíduos urbanos.
4 — O processo de concurso pode ser consultado nas instalações
da Divisão de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, sitas no Campo Grande,
n.º 27, 12.º, Bloco E, todos os dias úteis, das 10h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00.
28 de fevereiro de 2019. — A Diretora do Departamento de Gestão
de Recursos Humanos, Maria João Vicente.
312109787

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 4070/2019
Marilyn Zacarias Figueiredo, com competências delegadas pelo Despacho n.º 1-DL/2018 de 22/03/2018, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na
redação da Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, e em conformidade
com as deliberações tomadas pelo Júri, torna público que a lista unitária
de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal
comum n.º 02/2018 para preenchimento de um posto de trabalho na
categoria de Técnico Superior da carreira de Técnico Superior, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 78 de 20 de
abril de 2018, foi homologada pela signatária em 07/02/2019, afixada
na Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade e publicitada na página
da internet no endereço www.cm-loule.pt.
Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com a
alínea b) do n.º 3 do artigo 30.º, foram notificados os candidatos do ato
de homologação da lista de ordenação final.
14 de fevereiro de 2019. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
312076609

MUNICÍPIO DA LOURINHÃ
Aviso n.º 4071/2019
Abertura de procedimentos concursais
comuns — Assistentes Técnicos
Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, e do DL
n.º 209/2009, de 3/09, na sua redação atual, conjugados com a alínea a)
do artigo 3.º e artigo 19.º da Portaria 83-A/2009, de 22/01, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04 (doravante designada
Portaria), torna-se público que, por meu despacho de 01 de fevereiro de
2019, após aprovação da Câmara Municipal de 30/01/2019, se encontram
abertos, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da presente
publicação, os procedimentos concursais comuns abaixo indicados:
Ref.ª A — 2 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico (Nadador Salvador) a termo resolutivo certo, para a Coordenação
de Turismo e Competitividade — Parque de Campismo:
Causa justificativa — alínea f) do n.º 1 do artigo 57.º da LTFP, para
execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente
definido e não duradouro;
Duração: 4 meses.
Ref.ª B — 2 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente
Técnico (Portaria/Receção) a termo resolutivo certo, para a Coordenação
de Turismo e Competitividade — Parque de Campismo:
Causa justificativa — alínea h) do n.º 1 do artigo 57.º da LTFP, para
fazer face ao aumento excecional e temporário da atividade do Parque
de Campismo da Praia da Areia Branca (PCPAB);
Duração: 4 meses.

