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Colóquio “Os Julgados de Paz e o Acesso À Justiça”
Curso “Smartdocs”
Curso “O Tribunal de Contas e as metodologias de apreciação do 

regime jurídico da urbanização e edificação”
3.º Encontro de História de Sintra
Curso “Sensibilização ao regime de avaliação do desempenho”
Curso “O Estatuto Disciplinar na Administração Pública e a sua 

tramitação processual”
Curso “O novo regime da contratação pública”
Curso “A nova lei da responsabilidade civil extracontratual dos po-

deres públicos: adaptação prática”
Curso “O contencioso administrativo”
Curso “SIADAP para avaliados”
Curso “Regime jurídico das execuções fiscais”
Curso “Formação pedagógica inicial de formadores”
Seminário “Código do Procedimento Administrativo — as novidades”
Conferência “O Novo Código do Procedimento Administrativo”
II Curso “A revisão do Código de Procedimento Administrativo”
Curso “SIADAP para novos avaliadores”
Curso “Novo Código do Procedimento Administrativo para juristas”
Curso “Regime jurídico de acesso e exercício de atividades de co-

mércio, serviços e restauração”
Curso “Gestão de projetos financiados pelo Portugal 2020”
Curso “Gestão Pública na Administração Local”
Colóquio “O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos”
Workshop “ISSO 9001:2015”
Formação avançada em GIC.»

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 1-PM/2013, 
de 29 de outubro.

3 de maio de 2017. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Dr.ª Maria de Jesus Camões Coias Gomes.

310482131 

 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Aviso n.º 5962/2017

Revisão do Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo
Torna-se público que, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º 

do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal 
de Torre de Moncorvo em reunião de 17 de junho de 2016, deliberou 
dar início ao procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal de 
Torre de Moncorvo e aprovou os respetivos termos de referência, tendo 
determinado, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 88.º do referido 
decreto-lei, dar início a um período de 30 (trinta) dias úteis contados 
a partir do 5.º dia posterior à data da publicação do presente Aviso no 
Diário da República, destinado à receção de sugestões e informações 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito da 
elaboração da revisão do referido Plano.

Os referidos documentos estão disponíveis para consulta na Câmara 
Municipal de Torre de Moncorvo, no Serviço de Obras Particulares, 
durante o horário de atendimento das 09:00 às 16:00 horas, todos os dias 
úteis, bem como, no sítio institucional (www.torredemoncorvo.pt).

Todos os interessados poderão, durante o período indicado, apresentar 
por escrito quaisquer reclamações, sugestões ou pedidos ou pedidos 
de esclarecimentos, dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
com identificação expressa do assunto, acompanhado pela identificação 
(nome e morada) para efeitos de resposta. Poderão ser, igualmente, re-
metidos para o seguinte endereço eletrónico: geral@torredemoncorvo.pt. 
Não são, consideradas, as reclamações/sugestões sem a disponibilização 
dos dados solicitados ou fora do prazo destinado para o efeito.

Para os devidos e legais efeitos considera-se cumprida a respetiva 
divulgação, através do presente Aviso, que será afixado nos locais de 
estilo e publicitado em dois jornais diários de expansão nacional e num 
jornal regional e página da Internet.

17 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Gonçalves.

Deliberação da Revisão do Plano Diretor Municipal
de Torre de Moncorvo

Torna-se público que, a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo em 
reunião de 17 de junho de 2016, deliberou dar início ao procedimento de 
Revisão do Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo e aprovou 
os respetivos termos de referência, tendo determinado, nos termos do 
previsto no n.º 2 do artigo 88.º do referido decreto-lei, dar início a um 
período de 30 (trinta) dias úteis contados a partir do 5.º dia posterior 
à data da publicação do presente Aviso no Diário da República, des-

tinado a receção de sugestões e informações sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito da elaboração da revisão do 
referido Plano.

17 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara, Nuno Gonçalves.
610482926 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 5963/2017
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se publico que, por meu despacho de 
26 de abril de 2017, na sequência dos resultados obtidos no procedimento 
concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira de 
Assistente Operacional — Nadador Salvador, conforme aviso publici-
tado no Diário da República, 2.ª série, n.º 11494/2016, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas, na modalidade de contrato por 
tempo indeterminado, em 1 de maio do corrente ano, com o candidato, 
Paulo Alexandre da Silva Amâncio, com a remuneração correspondente 
à posição 1, nível 1 correspondente a 557,00€.

Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 
nomeio para júri do período experimental os seguintes elementos:

Presidente — Margarida Teodora da Silva Gonçalves Trindade, Chefe 
Divisão de Educação e Cultura;

Vogais Efetivos; André da Silva Sousa, Técnico Superior e Alexandra 
de Castro Pires Cardoso de Menezes, Técnica Superior.

Vogais Suplentes: Luísa Maria Vieira Grais Martins, Dirigente In-
termédia de 3.º grau (Educação e Desporto) e Rui Miguel Cabeleira 
Neves, Técnico Superior.

8 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos 
Ferreira.

310481402 

 Aviso n.º 5964/2017
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se publico que, por meu despacho de 
26 de abril de 2017, na sequência dos resultados obtidos no procedimento 
concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira de 
Assistente Operacional — Serralheiro, conforme aviso publicitado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 12920/2016, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas, na modalidade de contrato por tempo 
indeterminado, em 1 de maio do corrente ano, com o candidato, Abel 
Miranda Marques, com a remuneração correspondente à posição 1, 
nível 1 correspondente a 557,00€.

Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 
nomeio para júri do período experimental os seguintes elementos:

Presidente — António José Mendes Faria, Chefe Divisão de Vias 
Municipais e Trânsito.

Vogais Efetivos: Rui Miguel Gameiro das Neves Pereirinha, Chefe 
Divisão de Serviços Municipais e Carlos Alberto Gomes Lopes, En-
carregado Operacional.

Vogais Suplentes: José Carlos Pires Vicente, Diretor de Departa-
mento de Intervenção Territorial e Roberto Carlos Marcos de Almeida, 
Técnico Superior.

8 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos 
Ferreira.

310481524 

 Aviso n.º 5965/2017
Para os efeitos do disposto na alínea b)do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se publico que, por meu despacho de 
26 de abril de 2017, na sequência dos resultados obtidos no procedimento 
concursal para preenchimento de três postos de trabalho na carreira 
de Assistente Operacional — Auxiliar dos Serviços Gerais, conforme 
aviso publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13666/2016, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, na modalidade 
de contrato por tempo indeterminado, em 1 de maio do corrente ano, 
com as candidatas, Sandra Cristina Martins Prudêncio e Carla Patrícia 
Soares Vilaça, com a remuneração correspondente à posição 1, nível 1 
correspondente a 557,00€.

Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 
nomeio para júri do período experimental os seguintes elementos:

Presidente — Rui Miguel Gameiro das Neves Pereirinha, Chefe 
Divisão de Edificios Municipais;


