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Diário da República, 2.ª série — N.º 243 — 21 de dezembro de 2016
Pronúncia de Interessados, por mim homologadas em 16 de dezembro
de 2016, referente ao Procedimento Concursal Comum com vista ao
recrutamento de trabalhadores para ocupação de 4 postos de trabalho,
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município de Peniche
para o ano de 2016, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo determinado, conforme meu despacho datado de
01 de agosto de 2016, nomeadamente:
Ref.ª A) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Técnico Superior
(Psicologia Clínica);
Ref.ª B) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Técnico Superior
(Sociologia e Planeamento);
Ref.ª C) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Técnico Superior
(Desporto de Natureza e Turismo);
Ref.ª D) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Técnico Superior
(Engenharia Civil).
16 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal,
António José Correia.
310100694
Aviso (extrato) n.º 15924-C/2016
Processo n.º 40/02-04 (2016)
Listas de admissão e exclusão e notificações aos candidatos
Em cumprimento do disposto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril e conforme o ponto 13 do aviso n.º 12535-C/2016, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 12 de outubro de 2016, torno
público que se encontram afixadas no átrio do Edifício Cultural deste
Município e disponibilizadas na página da Internet (www.cm-peniche.pt),
as Listas de Admissão e Exclusão de Candidatos, e Notificações para
Pronúncia de Interessados, por mim homologadas em 16 de dezembro
de 2016, referente ao Procedimento Concursal Comum com vista ao
recrutamento de trabalhadores para ocupação de 4 postos de trabalho,
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município de Peniche
para o ano de 2016, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, conforme meu despacho datado de 1 de
agosto de 2016, nomeadamente:

Aviso (extrato) n.º 15924-D/2016
Processo n.º 40/02-02 (2016)
Lista de admissão e exclusão, notificações aos candidatos
e convocatória para a prova de conhecimentos escrita
Em cumprimento do disposto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril e conforme o ponto 13 do aviso n.º 12535-A/2016, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 12 de outubro de 2016, torno
público que se encontram afixadas no átrio do Edifício Cultural deste
Município e disponibilizadas na página da Internet (www.cm-peniche.pt),
as Listas de Admissão e Exclusão de Candidatos, Notificações para
Pronúncia de Interessados e Convocatórias para realização da Prova
de Conhecimentos Escrita, por mim homologadas em 16 de dezembro
de 2016, referente ao Procedimento Concursal Comum, com vista ao
recrutamento aberto ao exterior para ocupação de 2 postos de trabalho,
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município de Peniche
para o ano de 2016, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, conforme meu despacho datado de
1 de agosto de 2016, nomeadamente:
Ref.ª A) — Um posto de trabalho Carreira/Categoria Técnico Superior
no Gabinete Jurídico (DAF);
Ref.ª B) — Um posto de trabalho Carreira/Categoria Técnico Superior
no Setor de Licenciamento (DPGU).
16 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal,
António José Correia.
310100686
Declaração de retificação n.º 1254-A/2016
Retifica o número de lugares de Procedimento Concursal

Ref.ª A) — Três lugares, na Carreira e Categoria de Assistente Técnico (DAF);
Ref.ª B) — Um lugar, na Carreira e Categoria de Assistente Técnico
(DOM).

O Aviso n.º 12535-D/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 12 de outubro de 2016, Processo n.º 40/02-05 (2016),
saiu com inexatidão, pelo que se retifica que, na Ref.ª C), onde se lê
«2 Lugares Determinados para a carreira e categoria de Assistente
Operacional/Berlengas (Cantoneiro de Limpeza), Setor de Higiene e
Limpeza — Departamento de Energia e Ambiente» deve ler-se «1 lugar
Determinado» nas mesmas funções e categoria.

16 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal,
António José Correia.
310100945

16 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal,
António José Correia.
310100986

