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Diário da República, 2.ª série — N.º 192 — 4 de outubro de 2013
Aviso n.º 12320/2013

O Dr. José Tavares Veiga Silva Maltez, na qualidade de presidente
da Câmara Municipal de Golegã, torna público, que a Assembleia Municipal em sua sessão ordinária de 13 de setembro de 2013, deliberou
nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307, de 23 de outubro, na
redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação
da Área de Reabilitação Urbana da Golegã Centro — ARU 6.
Mais informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de

14 de agosto, os elementos que acompanham a delimitação da Área de
Reabilitação Urbana da Golegã Centro — ARU 6, poderão ser consultados na página da internet do Município de Golegã (www.cm-golega.
pt), bem como na Divisão Municipal de Obras Urbanismo e Ambiente
do Município de Golegã.
Para constar se publica este edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares de estilo.
25 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara, José Tavares
Veiga Maltez.

207277392

MUNICÍPIO DE GONDOMAR
Aviso n.º 12321/2013
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e 2 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período experimental de 180 dias (para trabalhadores integrados
na carreira de técnico superior), e conforme o disposto no artigo 76.º do
RCTFP, conjugado com a cláusula 6.ª do Acordo coletivo de trabalho
n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de extensão n.º 1-A/2010,
de 2 de março, no seguimento da conclusão do procedimento concursal
para o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria
de Técnico Superior, constante no aviso 9157/2012, de 4 de julho,
procedimento A, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128,
com as seguintes trabalhadoras:
Inês Melo Queirós, e Susana Marlene Borges Soares, para a carreira
e categoria de Técnico Superior, 2.ª posição remuneratória, nível 15,
correspondente a 1.201,48 €, com efeitos a 2/9/2013, e foi constituído
o seguinte júri para o período experimental das trabalhadoras supracitadas:
Presidente — Dr.ª Helena Isabel Sousa Loureiro e Dias da Silva, Chefe
de Divisão, Vogais efetivos — Dr.ª Otilia Paula Moura Castro, Chefe de

Divisão, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos,
e o Dr. Rui Abel Rio Ramos, Assistente Técnico.
Vogais suplentes — Dr.ª Paula Cristina Fontes Santos Mendes, Chefe
de Divisão, e a Dr.ª Ângela Conceição Vieira Pereira, Técnica Superior.
13 de setembro de 2013. — Por delegação do Presidente da Câmara,
a Diretora Municipal, Dr.ª Maria Germana de Sousa Rocha.
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Aviso n.º 12322/2013
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que cessou a relação
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho por
tempo indeterminado e pelo motivo indicado, a trabalhadora infra citada,
do mapa de pessoal deste Município, a saber:
Por motivo de Aposentação:
Maria Florinda Matias Leite Martins, Assistente Operacional, posição
remuneratória entre a 6.ª e 7.ª e no nível remuneratório 6 e 7, com efeitos
a partir de 01/09/2013;
20 de setembro de 2013. — A Diretora Municipal, por delegação do
Presidente da Câmara, Dr.ª Maria Germana de Sousa Rocha.
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