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Diário da República, 2.ª série — N.º 41 — 27 de fevereiro de 2019
extrato, em 8 de junho de 2018, resultou para os candidatos aprovados
a seguinte lista de ordenação final:
1.º Cristela da Cruz Pereira Martins — 16,49 Valores;
2.º Veronique Isabel Teixeira Campos — 14,59 Valores;
3.º Sónia Gonçalves Bartolomeu Guerreiro — 14,29 Valores;
4.º Vera Lúcia Romão Corvo — 14,16 Valores;
5.º Francisco José Pereira do Nascimento — 11,59 Valores;
6.º Ana Carina Sabino Mendes Reis — 11,29 Valores;
7.º Sofia da Cruz Costa — 10,99 Valores.
Faz-se ainda público que, a Lista Unitária de Ordenação Final, foi
homologada por despacho do Senhor Presidente desta Câmara Municipal,
datado de 2 de fevereiro de 2019.
Da homologação da lista de ordenação final cabe recurso hierárquico
ou tutelar de acordo com o determinado no n.º 3 do artigo 39.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.
Mais se faz público que se encontra afixada, a partir desta data, no
placar do átrio dos Paços dos Concelho e na página eletrónica desta
Câmara Municipal (www.cm-castromarim.pt), a Lista Unitária de Ordenação Final.
4 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Francisco
Augusto Caimoto Amaral.
312036262

MUNICÍPIO DO FUNDÃO
Aviso n.º 3164/2019
Licença sem vencimento
A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a
26.10.2017), Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira, torna público
que por meu despacho datado de 14 de janeiro de 2019, nos termos do
disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
foi concedida licença sem remuneração ao Técnico Superior Aires António Marques Proença no início a 3 de janeiro de 2019, pelo período
de 11 meses.
18 de janeiro de 2019. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Maria
Alcina Domingues Cerdeira, Dr.ª
312029312
Aviso n.º 3165/2019
Licença sem remuneração

MUNICÍPIO DE LEIRIA
Aviso n.º 3167/2019
Aprovação da alteração do Programa Estratégico da Área
de Reabilitação Urbana do Centro Histórico
de Leiria — Operação de Reabilitação Urbana
Raul Miguel de Castro, Presidente da Câmara Municipal de Leiria torna público, nos termos do n.º 5 do artigo 17.º e do n.º 4 do artigo 20.º-B do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual
redação, que a Assembleia Municipal de Leiria, mediante proposta da
Câmara Municipal de Leiria de 13 de novembro de 2018, deliberou, em
sua sessão datada de 30 de novembro de 2018, com continuação em 3
de dezembro de 2018, aprovar a alteração do Programa Estratégico da
Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Leiria — Operação
de Reabilitação Urbana.
Torna-se ainda público, nos termos do n.º 5 do artigo 17.º do RJRU,
que os interessados poderão consultar o Programa Estratégico da Área
de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Leiria — Operação de
Reabilitação Urbana e os elementos que o acompanham, na página
eletrónica do Município no endereço www.cm-leiria.pt. ou no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, no edifício da sede do
Município.
9 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul
Castro.
312037518
Aviso n.º 3168/2019
Aprovação da delimitação da Área de Reabilitação Urbana
(ARU) do Arrabalde D’Aquém e do respetivo
Programa Estratégico — Operação de Reabilitação Urbana
Raul Miguel de Castro, Presidente da Câmara Municipal de Leiria,
torna público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º e do n.º 5 do artigo 17.º
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, que
a Assembleia Municipal de Leiria, mediante proposta da Câmara Municipal de 13 de novembro de 2018, deliberou, em sua sessão datada de
30 de novembro de 2018, com continuação em 3 de dezembro de 2018,
aprovar a delimitação da ARU do Arrabalde D’Aquém e do respetivo
Programa Estratégico — Operação de Reabilitação Urbana.
Torna-se ainda público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º e do
n.º 5 do artigo 17.º do RJRU, que os interessados poderão consultar a
delimitação da ARU do Arrabalde D’Aquém e o respetivo Programa
Estratégico — Operação de Reabilitação Urbana e os elementos
que o acompanham, na página eletrónica do Município no endereço
www.cm-leiria.pt. ou no Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, no edifício da sede do Município.

A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a
26.10.2017) Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira torna público que
por meu despacho datado de 16 de janeiro de 2019, nos termos do
disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
foi concedida licença sem remuneração à assistente operacional Carla
Fernanda Batista Pires Gaspar no início a 21 de janeiro de 2019, pelo
período de 11 meses.

9 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul
Castro.
312034504

21 de janeiro de 2019. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Maria
Alcina Domingues Cerdeira, Dra.
312029459

a) Em cumprimento do deliberado pela Câmara Municipal de Leiria,
em 20 de março de 2018, se procedeu à abertura do procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do titular do
cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe da Divisão de Recursos
Humanos do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria (Referência
PC 4/2018), através de publicitação inserta na Bolsa de Emprego Público,
em 04 de julho de 2018, com o código OE201807/0048;
b) As candidatas admitidas ao procedimento concursal foram submetidas aos métodos de seleção avaliação curricular e entrevista pública;
c) Finda a aplicação dos métodos de seleção, as candidatas admitidas
foram notificadas, em 14 de dezembro de 2018, por correio eletrónico,
com recibo de entrega, das listas das pontuações finais obtidas nos mencionados métodos de seleção, bem como da lista das classificações finais
atribuídas no procedimento, e que foi homologada por meu despacho,
proferido em 29 de novembro de 2018;
d) Tendo em conta que se trata de procedimento concursal que o n.º 13
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada, aplicável por
força do artigo 1.º e do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, alterada, qualifica como sendo urgente e de interesse público,
não houve lugar a audiência prévia das candidatas interessadas;

Aviso n.º 3166/2019
Exoneração do chefe de gabinete de apoio ao Senhor Presidente
A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a
26.10.2017), Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira, torna público que,
por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal do Fundão de
31 de janeiro de 2019, e de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 42.º
e n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi determinada a exoneração de Ricardo Filipe Marques
Gonçalves, das funções de chefe de gabinete de apoio pessoal ao Senhor
Presidente da vereação com efeitos a 31 de janeiro de 2019.
31 de janeiro de 2019. — A Vereadora dos Recursos Humanos,
Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira.
312029467

Despacho n.º 2029/2019
1 — Considerando que:

