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nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única (José Alberto Graça
Carvalho) com a remuneração de 485,00€, correspondente à 1.ª posição
remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, (Carlos Eduardo Palrão da Silva). com a remuneração
de 485,00€, correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria e
ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única
Júri do período experimental:
Presidente
Eng. Gilberto Hernâni Ferreira Gama, Chefe de Divisão da
DOMSU
Vogais Efetivos:
Eng. Henrique José Henriques Zacarias Cabeças, Técnico Superior
Militão Joaquim Caeiro Cobra, Assistente Operacional.
Vogais suplentes:

da Câmara Municipal de 14 de dezembro de 2011 e de 27 de dezembro
de 2011 da Assembleia Municipal e publicada no Diário da República
n.º 250, 2.º Suplemento, Série II de 30 de dezembro de 2011, os procedimentos publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 100 de 24 de
maio de 2011, Aviso n.º 11481/2011 para provimento do posto de trabalho: Concurso B: 1 Técnico Superior Licenciatura em Psicologia (Grau
de complexidade 3); considera-se extinto, por Despacho do Presidente
da Câmara, de 5 de janeiro de 2012.
10 de fevereiro de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim
José Pinto Moreira.
305732973
Aviso n.º 3082/2012
Anulação de procedimentos concursais

Eng. Mário Luís Amante Batista, Diretor de Departamento do
DOSU;
Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha, Diretor de Departamento
do DAGRH;

Aviso n.º 3080/2012

Com a entrada em vigor da nova estrutura orgânica da Câmara Municipal de Espinho aprovadas por deliberações da reunião extraordinária
da Câmara Municipal de 14 de dezembro de 2011 e de 27 de dezembro
de 2011 da Assembleia Municipal e publicada no Diário da República
n.º 250, 2.º Suplemento, Série II de 30 de dezembro de 2011, os procedimentos publicados no Diário da República, 2.ª série, N.º 5 de 7 de
janeiro de 2011, Aviso n.º 719/2011 para provimento dos postos de
trabalho: Concurso D: 1 Assistente Técnico e Concurso F: 1 Técnico
Superior (área de Relações Internacionais) consideram-se extintos, por
Despacho do Presidente da Câmara, de 5 de janeiro de 2012.

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

10 de fevereiro de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim
José Pinto Moreira.
305732892

14 de fevereiro de 2012. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Elvas, Nuno Miguel Fernandes Mocinha.
305744612

Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência
do procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para preenchimento
do posto de trabalho na carreira/categoria adiante designada, aberto
por aviso n.º 15247/2011, publicado no Diário da República, 2.º série,
n.º 147, de 02/08, e após negociação do posicionamento remuneratório,
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com o candidato também adiante designado.
Para os efeitos previstos no artigo 73.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º
do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugados
com o artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e com o n.º 2
da cláusula 6.º do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado
no Diário da República, 2.ª série n.º 188, de 28 de setembro de 2009,
com a extensão constante do Regulamento de Extensão n.º 1/-A/2010,
o júri do período experimental terá a composição igualmente adiante
referidas:
Com inicio a 30 de dezembro de 2011:
1 técnico superior na área de Engenheiro Civil (Cláudio José Marmelo
Nascimento Carapuça), com a remuneração de 1.201,48€, correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório
15.º da tabela remuneratória única.
Júri do período experimental:
Presidente
Eng. Mário Luís Amante Batista, Diretor de Departamento do
DOSU;
Vogais Efetivos:
Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha, Diretor de Departamento
do DAGRH;
Arq. David João de Matos Richau, Técnico Superior.
Vogais suplentes:
Eng. Gilberto Hernâni Ferreira Gama, Chefe de Divisão da
DOMSU.
Eng. Henrique José Henriques Zacarias Cabeças, Técnico Superior.
14 de fevereiro de 2012. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Elvas, Nuno Miguel Fernandes Mocinha.
305744831

MUNICÍPIO DE FAFE
Aviso n.º 3083/2012
Para os devidos efeitos, se faz público que na sequência da admissão de
2 assistentes técnicos através do procedimento concursal aberto por aviso
n.º.2743/2010, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 26, de
06 de fevereiro de 2010, foi concluído com sucesso o período experimental relativo ao contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado das assistentes técnicos Maria Madalena Oliveira Teixeira
e Marlene Joana de Faria Álvares de Lemos Teixeira e Melo, tendo sido
homologada a respetiva ata do júri através do meu despacho datado de
06/02/2012, proferido no âmbito das competências detidas em matéria
de gestão de pessoal (alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de setembro). (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
10 de ferreiro de 2012. — O Presidente, José Ribeiro.

305758318

MUNICÍPIO DO FUNCHAL
Aviso (extrato) n.º 3084/2012
Torna-se público que ao procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de técnico
superior (biologia) do mapa de pessoal da Câmara Municipal do Funchal,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado (Refª PCCTI 01/2011), para as áreas de atividade do
Departamento de Espaços Verdes, aberto por aviso publicado na 2.ª série
do Diário da República, n.º 105, de 31 de maio de 2011 e publicitado
na Bolsa de Emprego com o com o Código OE201105/0693, não foram
admitidos candidatos, sendo de considerar o mesmo encerrado sem
produção de quaisquer efeitos.
30 de janeiro de 2012. — O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.
305748793
Despacho n.º 2837/2012

MUNICÍPIO DE ESPINHO
Aviso n.º 3081/2012
Anulação de procedimentos concursais
Com a entrada em vigor da nova estrutura orgânica da Câmara Municipal de Espinho aprovadas por deliberações da reunião extraordinária

Considerando que foi publicitado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 63, de 30 de março de 2011 e no Jornal O Público, de 1 de abril de
2011, a intenção de a Câmara Municipal do Funchal efetuar o provimento
do cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Gestão
Administrativa de Recursos Humanos, do Departamento de Recursos
Humanos, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 26/2008/M, de 24 de junho.
Considerando que ao procedimento concursal foi admitido um técnico
superior do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Funchal.

