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21 — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas
previstas nas alíneas a), b), c) ou d), do n.º 3, do art. 30.º da Portaria
referida anteriormente, para a realização da audiência dos interessados,
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
22 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção,
nos termos previstos no art. 32.º, e por uma das formas previstas nas
alíneas do n.º 3, do art. 30.º, da Portaria referida anteriormente.
23 — As listas dos resultados obtidos nos métodos de seleção serão
afixadas na Subunidade Orgânica dos Recursos Humanos, sita no Edifício da Câmara Municipal e divulgadas na página eletrónica, http://www.
cm-figfoz.pt/index.php/recursos-humanos/concursos
24 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada na Subunidade
Orgânica dos Recursos Humanos, sita no Edifício da Câmara Municipal e divulgada na página eletrónica http://www.cm-figfoz.pt/index.
php/recursos-humanos/concursos.
25 — Prazo de validade: Os presentes procedimentos concursais são
válidos para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para
efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria, constituindo-se
uma reserva de recrutamento, sempre que a lista de ordenação final,
contenha um número de candidatos aprovados, superior aos dos postos
de trabalho a ocupar e pelo prazo de 18 meses.
26 — Quota de emprego: Em cumprimento do disposto no n.º 3 do
art. 3.º, do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03.02, para o preenchimento dos
lugares postos a concurso, um candidato com deficiência devidamente
comprovada, com incapacidade igual ou superior a 60 %, tem preferência
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal. De acordo com o mesmo Diploma, e para efeitos de
admissão a concurso, os candidatos com deficiência devem declarar,
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo
de seleção.
27 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, 01.03, em
cumprimento da alínea h), do art. 9.º, da Constituição da República
Portuguesa, a Administração Pública enquanto entidade empregadora,
promove ativamente 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.
28 — Nos termos do disposto no n.º 1, do art. 19.º, da Portaria referida,
o presente aviso será publicado na bolsa de emprego público, (www.
bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação em D.R., na
página eletrónica do Município da Figueira da Foz, por extrato e, no
prazo máximo de 3 dias úteis, contados da mesma data, num jornal de
expansão nacional.
Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se as
normas constantes da legislação atualmente em vigor.
9 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Albino Rainho Ataíde das Neves.
311579204

MUNICÍPIO DO FUNCHAL
Aviso n.º 11822/2018
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, torna-se público que se encontra afixada na Divisão de
Recursos Humanos e disponibilizada no site do Município do Funchal
(www.cm-funchal.pt\recursos humanos\procedimentos concursais
para recrutamento de trabalhadores) a lista de candidatos admitidos
e excluídos e a convocatória para a realização da prova de conhecimentos do procedimento concursal comum para preenchimento de
10 postos de trabalho de motorista de pesados da carreira e categoria
de assistente operacional, do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Funchal, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso n.º 4971/2018,
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 73, de 13 de abril
de 2018, e publicitado na Bolsa de Emprego Público, com o código
OE201804/0433.
Por delegação de competências conferidas pelo Presidente da Câmara
Municipal do Funchal no Despacho de Delegação de Competências,
exarado em 23 de outubro de 2017 e publicitado pelo Edital n.º 457/2017,
da mesma data.
8 de agosto de 2018. — A Vereadora, Maria Madalena Caetano
Sacramento Nunes.
311575073

MUNICÍPIO DO FUNDÃO
Aviso n.º 11823/2018
Homologação da lista unitária de ordenação final do Procedimento
Concursal de Regularização de Vínculos Precários com vista ao
preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
na categoria/carreira de Assistente Operacional.
A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a
26.10.2017), Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira, para cumprimento
do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na sua atual redação, torna pública a Lista Unitária de Ordenação
Final dos candidatos do procedimento concursal para preenchimento de
dois postos de trabalho de Assistente Operacional do mapa de pessoal
do Município do Fundão, na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo
programa de regularização extraordinário de vínculos precários, aberto
através do aviso publicado na Bolsa de Emprego Público (referência D),
a qual foi homologada por meu despacho datado de 30 de julho de 2018.
Candidato Admitido:
Maria Teresa Martins Abrantes — 17 valores.
Leonor Gonçalves Alves Marrucho Machado Amaral — 16,5 valores.
Candidatos excluídos:
(não houve)
Ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria, e em cumprimento da legislação supra citada, notificam-se os interessados que a
mesma lista foi afixada ao público nas instalações da Câmara Municipal
do Fundão e publicitada na página eletrónica, em www.cm-fundao.pt.
31 de julho de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira.
311563433
Aviso n.º 11824/2018
Homologação da lista unitária de ordenação final do Procedimento
Concursal de Regularização de Vínculos Precários com vista ao
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na
categoria/carreira de Técnico Superior.
A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a
26.10.2017), Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira, para cumprimento do
disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
na sua atual redação, torna pública a Lista Unitária de Ordenação Final dos
candidatos do procedimento concursal para preenchimento de um posto de
trabalho de Técnico Superior, na área de Sociologia do mapa de pessoal
do Município do Fundão, na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo
programa de regularização extraordinário de vínculos precários, aberto
através do aviso publicado na Bolsa de Emprego Público (referência A),
a qual foi homologada por meu despacho datado de 30 de julho de 2018.
Candidata Admitida:
Isabel Maria Marques Ferreira — 16,50 valores.
Candidatos excluídos:
Ana Filipa Figueiredo Martins
José Manuel Mestre da Glória
Ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria, e em cumprimento da legislação supra citada, notificam-se os interessados que a
mesma lista foi afixada ao público nas instalações da Câmara Municipal
do Fundão e publicitada na página eletrónica, em www.cm-fundao.pt.
31 de julho de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira.
311563352
Aviso n.º 11825/2018
Homologação da lista unitária de ordenação final do Procedimento
Concursal de Regularização de Vínculos Precários com vista ao
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na
categoria/carreira de Técnico Superior.
A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a
26.10.2017), Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira, para cumprimento

