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ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.”

21 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.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, o presente aviso será publicitado integral-
mente na 2.ª serie do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, por 
extrato, a partir da data da publicação no Diário da República, na página 
eletrónica do Município de Miranda do Corvo, no seguinte endereço: 
http://www.cm -mirandadocorvo.pt e no prazo máximo de três dias úteis 
contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

30 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Miguel Costa Baptista.

311691446 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso (extrato) n.º 15388/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que, autorizei a consolidação 

definitiva da mobilidade interna da Técnica Superior — Direito, Elsa 
Cristina de Morais Lopes, trabalhadora do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal da Moita para a Secretaria — Geral da Presidência do Con-
selho de Ministros, nos termos do artigo n.º 99.º da Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho, com efeitos a 01 de setembro de 2018.

10 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel 
Marques Garcia.

311725944 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 15389/2018
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 e nos termos do n.º 5 do artigo 99.º -A, adi-
tado à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se faz público que, por despacho de 
9 de outubro de 2018, do Senhor Presidente da Câmara Municipal, foi 
autorizada a consolidação definitiva das seguintes mobilidades inter-
carreiras:

Intercarreiras, da categoria de assistente técnico para a categoria de 
técnico superior, Jorge Norberto Beirão Chagas, na 2.ª posição, nível 
15, a que corresponde a remuneração de 1.201,48 €;

Intercarreiras, da categoria de assistente operacional para a categoria 
de assistente técnico, Ana Paula Roque Caldeira, Mafalda Sofia Roque 
Pelica Pato, Susana Isabel Teles Batarda, na 1.ª posição, nível 5, a que 
corresponde a remuneração de 683,13 €.

10 de outubro de 2018. — O Chefe da Divisão de Gestão Adminis-
trativa e Recursos Humanos, Joaquim Cadeirinhas.

311717666 

 MUNICÍPIO DE PENICHE

Aviso (extrato) n.º 15390/2018

Processo n.º 40/02 -04 (2018)

Homologação de listas unitárias de ordenação final
Conforme o ponto 13.2 do Aviso n.º 1/2018, em conformidade com 

o disposto na Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP), e 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, torno público que se encontra 
afixada no átrio do Edifício Cultural deste Município e disponibili-
zada na página da Internet (www.cm -peniche.pt) a Lista Unitária de 
Ordenação Final Homologada, referente ao Procedimento Concursal 
de Regularização, com vista ao recrutamento de trabalhadores para 
ocupação de 2 postos de trabalho, na categoria de Técnico Superior, 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município de Peniche 
para o ano de dois mil e dezoito, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, conforme meu despacho 
datado de 14 de agosto de 2018, nomeadamente:

Referência d): 2 Postos de trabalho Carreira/Categoria Técnico Superior 
para o Setor de Fiscalização de Obras (Licenciatura em Engenharia Civil)

15 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Hen-
rique Bertino Batista Antunes.

311731395 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 15391/2018

Pedido de Alteração
ao Alvará de Loteamento n.º 82/97 — Processo n.º 20/94

Discussão Pública
Eng.º Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal 

do Concelho de Ponte de Lima:
O Município de Ponte de Lima torna público, para efeitos do dis-

posto no n.º 2, do artigo 27.º, conjugado com o n.º 2, do artigo 22.º, do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e artigo 5.º, do Regulamento 
Municipal de Edificações do Concelho de Ponte de Lima (publicado na 
2.ª série do Diário da República n.º 54, de 18 de março de 2010), que, 
por deliberação de 24 de setembro de 2018, e após um período de oito 
dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, 2.ª série, é aberto um período de discussão pública durante 
15 dias úteis, respeitante ao pedido de alteração do lote n.º 13, titulado 
pelo alvará de loteamento n.º 82/97, concedido à firma Galeria Sousa 
Cardoso — Arte Contemporânea, L.da e requerido por Carlos Manuel 
Pereira de Sá e Amélia Filipa de Barros Laranjo, contribuintes fiscais 
n.os 224 917 420 e 229 165 443, proprietários do referido lote. Finali-
dade do pedido: Fazer constar que para o referido lote é alterada a área 
de implantação de 300,00 m2 para 270,00 m2, a área de construção de 
900,00 m2 para 330,00 m2, a cércea de 6,50 ml para 3,30 ml, volumetria 
de 1.950,00 m3 para 891,00 m3, 1 piso abaixo e 2 pisos acima da cota de 
soleira para 1 piso abaixo e 1 piso acima da cota de soleira, mantendo-se 
os restantes parâmetros urbanísticos. Durante o período de discussão 
pública acima fixado, podem os interessados consultar o respetivo pro-
cesso administrativo junto dos Serviços Administrativos da Divisão de 
Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal. As sugestões, reclamações 
ou observações que, eventualmente, venham a ser apresentadas, devem 
ser formuladas através de requerimento escrito dirigido ao Presidente 
da Câmara Municipal, devendo no mesmo constar a identificação e o 
endereço dos seus autores e a qualidade em que as apresentam.

3 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Mendes, Eng.º

311704187 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 15392/2018

Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas a Termo Resolutivo Incerto para a carreira de 
Técnico Superior — Audiência dos interessados no âmbito da 
apreciação das candidaturas.
1) Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e 

31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, 
notificam -se os candidatos para a realização da audiência dos interessados 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo (DL n.º 4/2015 
de 07 -01), dos procedimentos concursais comuns para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas a Termo Resolutivo Incerto para a carreira/categoria 
de Técnico Superior (m/f) conforme Aviso de abertura n.º 11741/2018, 
publicado no Diário da República n.º 159, 2.ª série, de 20 -08 -2018 e 
Declaração de Retificação n.º 620/2018 publicada no Diário da República 
n.º 166, 2.ª série, de 29 -08 -2018, Ref.as BB), CC), EE) e FF).

2) As listas contendo os candidatos notificados da audiência dos interes-
sados, encontram -se afixadas no átrio da Direção Municipal de Recursos 
Humanos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e disponibiliza-
das na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Educação 
e emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego na autarquia> 
Procedimentos concursais a decorrer.


