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Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vereador de Pessoal datado de 31 de Outubro de 2006, no uso de competências ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, foi nomeado, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, o candidato ao
concurso interno de acesso geral para um lugar de agente municipal
graduado principal — Henrique Manuel Pereira Araújo, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 63, de 29 de
Março de 2006.
O nomeado será remunerado pelo escalão 1, índice 316, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março, e
tomará posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso.
Isento de visto do Tribunal de Contas (artigo 46.º, n.º 1, conjugado
com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).
31 de Outubro de 2006. — O Vereador de Pessoal, Domingos Bragança.
3000220077

Aviso
Classificação de estágio
Para os devidos efeitos se torna pública, nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, a classificação
de estágio atribuída à estagiária da carreira de técnica superior —
consultora jurídica, depois de homologada por meu despacho datado
de 2 de Novembro de 2006:
Maria Ana Prelada Correia Ferraz — 14,42 valores.
2 de Novembro de 2006. — O Vereador de Pessoal, Domingos
Bragança.
3000220078

Aviso
Nomeação em regime de substituição
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vereador de Pessoal datado de 4 de Outubro de 2006, no uso da competências para o efeito, ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, foram nomeados, em regime de substituição, nos
termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, a
técnica superior Dr.ª Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira
Lima, como chefe da Divisão de Contabilidade, competindo-lhe, cumulativamente, coordenar todas as divisões criadas na orgânica do
Departamento Financeiro, e o técnico superior Dr. Rui Vasco Gonçalves Fernandes, como chefe da Divisão de Fiscalização, competindo-lhe, cumulativamente, coordenar todas as divisões criadas na orgânica do Departamento de Fiscalização, Contencioso e Polícia
Municipal. As nomeações produzem efeitos a partir de 4 de Outubro
de 2006, inclusive.
2 de Novembro de 2006. — O Vereador de Pessoal, Domingos
Bragança.
3000220079

Aviso
Concurso interno de acesso geral
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador de Pessoal datado de 7 de Novembro de 2006, no uso de
competências delegadas, ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da data da publicação do presente aviso, concurso interno de
acesso geral, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, para quatro lugares de técnico superior de 1.ª classe.

2 — O concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas
referidas.
3 — Local de trabalho — município de Guimarães.
4 — Remuneração — corresponde o escalão 1, índice 460, constante do anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
5 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
5.1 — Requisitos gerais — os constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
5.2 — Requisitos especiais — os constantes da alínea c) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
6 — Conteúdo funcional — constante do mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.
7 — Apresentação das candidaturas:
7.1 — Os interessados deverão formalizar a sua candidatura através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Guimarães, no prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação
do presente aviso, a entregar na Recepção do edifício dos Paços do
Concelho ou enviar pelo correio, por carta registada com aviso de
recepção, para a Câmara Municipal de Guimarães, Largo do Cónego
José Maria Gomes, 4800-419 Guimarães.
7.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, data de
nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, número, data de
emissão, entidade emissora e validade do bilhete de identidade, número fiscal de contribuinte, situação militar, quando for caso disso,
residência e número de telefone);
b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diário
da República em que se encontra publicado o presente aviso de abertura;
d) Identificação do serviço em que se encontra integrado, categoria de que é titular e natureza do vínculo;
e) Tempo de serviço na actual categoria e classificações de serviço;
f) Menção do número de folhas que acompanham o requerimento.
7.3 — Juntamente com o requerimento, os candidatos deverão
apresentar a seguinte documentação, sob pena de exclusão:
a) Certificado de habilitações autêntico ou autenticado ou fotocópia conferida pelo serviço onde é entregue a candidatura, mediante
apresentação do original;
b) Declaração de compromisso de honra em como satisfaz os requisitos enunciados nas alíneas a) a f) do n.º 2 artigo 29.º do DecretoLei n.º 204/98, de 11 de Julho;
c) Declaração passada pelo serviço de origem, da qual conste a natureza da vínculo, categoria, antiguidade na mesma e classificação de
serviço, nos seguintes anos: 2003, 2004 e 2005;
d) Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte;
e) Curriculum vitae, devidamente datado, rubricado e assinado pelo
candidato;
f) Fotocópias autenticadas ou fotocópias cuja autenticidade seja
confirmada pelos serviços da Câmara no acto de entrega da candidatura, mediante a apresentação dos respectivos originais dos comprovativos de acções de formação.
7.4 — Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal do município de Guimarães estão dispensados de apresentar a documentação referida na alínea e) do ponto 7.2 e nas alíneas a), b), c) e f) do
ponto 7.3, desde que a mesma conste dos respectivos processos individuais;
7.5 — Os candidatos poderão indicar quaisquer outros elementos
que considerem relevantes para a apreciação do júri relativamente à
sua candidatura.
8 — Métodos de selecção:
8.1 — Os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:
a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção;
8.2 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final constam de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
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9 — Constituição do júri:
Presidente — Maria Joana Rangel da Gama Lobo Xavier, directora
do Departamento de Administração Geral.
Vogais efectivos:
Domingos José Ferreira Nobre, director do Departamento de Acção Social e Cultural, e Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira Lima, chefe da Divisão de Contabilidade, em regime de substituição.
Vogais suplentes:
Teresa de Jesus Malheiro dos Santos, chefe da Divisão de Arquivo,
e Elsa Maria Ferreira Cordeiro Almeida, chefe da Divisão Administrativa.
O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.
10 — A lista de candidatos e lista de classificação final serão publicadas na 2.ª série do Diário da República (parte especial), ou afixadas no expositor existente nos claustros do edifício dos Paços do
Concelho, conforme as situações previstas nos artigos 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
11 — Realização dos métodos de selecção — a data, local e
hora da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente, sendo os candidatos notificados através de ofício registado.
12 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
10 de Novembro de 2006. — O Vereador de Pessoal, Domingos
Bragança.
3000220047

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS
Aviso n.º 458/2006
Discussão pública
Guilherme Manuel Lopes Pinto, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, torna público, no uso das competências que
lhe são atribuídas pelo artigo 68.º, n.º 1, alínea v), do Decreto-Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o artigo 131.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a nova redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, que, na
execução do que dispõe o n.º 2 do artigo 33.º, conjugado o n.º 3 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, se procede à discussão pública da alteração da licença da
operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 721/98, passado
em nome de Joaquim Nascimento Abrunhosa e outros, respeitante
ao terreno localizado na Rua de São João, na freguesia de Guifões,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Matosinhos sob o
n.º 01016/020299.
Mais torna público que a referida alteração foi requerida por
HORAPARTAMENTOS — Sociedade de Construções, L.da, para os
lotes n.º 18 e 19, e consta do seguinte:
Redução do número de fogos de dois para um, para cada um dos
lotes.
Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões ao
presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, dentro do prazo de
15 dias após publicação do presente aviso no Diário da República,
2.ª série, parte especial (antiga 3.ª série).
31 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Guilherme
Manuel Lopes Pinto.
1000307958

Aviso n.º 469/2006
Nomeação de pessoal
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, faz público que, por despacho do vereador com
competências delegadas de 6 de Novembro de 2006, exarado em conformidade com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, e em cumprimento do estipulado no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, foram nomeados, definitivamente, como técnicos de contabilidade e administração de 2.ª classe,
André Filipe Ribeiro Dias, Andreia Monteiro de Sousa Rodrigues e
Laura Manuela Duarte do Carmo Oliveira, admitidos ao estágio do
concurso externo de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 38, de 23 de Fevereiro de 2005.
A acta do júri, contendo a lista de classificação final de estágio, foi
homologada em 2 de Novembro de 2006.
Os candidatos nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
8 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Guilherme
Manuel Lopes Pinto.
1000307952

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA
Aviso
Concurso interno geral de acesso para um lugar
de técnico profissional de turismo especialista principal
Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e no uso da competência
prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, torna-se público que, por meu despacho de 25 de
Outubro de 2006, foi nomeada definitivamente, nos termos do n.º 8
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 16 de Outubro,
na categoria de técnico profissional de turismo especialista principal,
do grupo de pessoal técnico-profissional, do quadro de pessoal do
município de Nisa, escalão 1, índice 316, a funcionária: Maria Manuela Guerra Machado Godinho, aprovada no concurso desta Câmara
Municipal, aberto por despacho da signatária de 23 de Junho de 2006,
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 158, de 17 de Agosto de 2006.
Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, a interessada deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias úteis, contados a partir do dia da publicação do presente aviso. (Isento de visto do Tribunal de Contas).
30 de Outubro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Gabriela Pereira Menino Tsukamoto.
1000307904

Aviso
Concurso interno de acesso limitado de um técnico
superior de 1.ª classe de museologia
Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e no uso da competência
prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, torna-se público que, por meu despacho de 25 de
Outubro de 2006, foi nomeada definitivamente, nos termos do n.º 8
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 16 de Outubro,
na categoria de técnico superior de 1.ª classe da carreira de museologia, do grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal do
município de Nisa, escalão 1, índice 460, a funcionária: Carla Maria
Grazina Sequeira Calado Sequeira, aprovada no concurso desta Câmara Municipal, aberto por despacho da signatária de 23 de Junho de
2006, e publicitado através da ordem de serviço n.º 4, de 24 de Agosto de 2006.

