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ANEXO II

Aviso n.º 11873/2015
Renovação da comissão de serviço
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
19 de novembro de 2014, no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro,
e nos termos dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 janeiro,
com a redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 dezembro, aplicada
à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 49/2012, de 29 agosto, é
renovada a Comissão de Serviço do Eng.º Acácio Galrinho Nunes, no
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente,
pelo período de três anos, com efeitos a partir de 30 de junho de 2015.
16 de setembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Rui Lince Medinas, Eng.º
308950869

MUNICÍPIO DE LAGOS
Aviso n.º 11874/2015
Publicitação da lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na sua atual redação, torna-se público que foi homologada, por
meu despacho datado de 28/09/2015, a lista unitária de ordenação final
dos candidatos, relativa ao procedimento concursal comum com caráter
excecional, na modalidade de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho na
carreira/categoria de assistente operacional (telefonista), aberto pelo
Aviso n.º 4413/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 79,
de 23 de abril de 2015.
A lista unitária de ordenação final encontra-se disponível na página
eletrónica do município de Lagos em www.cm-lagos.pt e afixada nos
Paços do Concelho Século XXI.
209011609

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE

29 de setembro de 2015. — A Presidente da Câmara, Maria Joaquina
Baptista Quintans de Matos.
308985034

MUNICÍPIO DE MAÇÃO

Aviso (extrato) n.º 11872/2015

Aviso n.º 11875/2015

Para efeitos do disposto na alínea d) artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que cessaram a relação jurídica de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
por motivo de aposentação, com efeitos a 1 de outubro de 2015, os
seguintes trabalhadores:

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
14 de setembro de 2015, foi concedido licença sem remuneração por
mais um período de 360 dias, com início a 18 de setembro de 2015, ao
trabalhador deste município Leonel José Marques Ferreira São Pedro,
Assistente Operacional, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 280.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

António Francisco Catarina Amaro, na carreira/categoria de Assistente
Operacional (Jardineiro), posição remuneratória entre a 5.ª e 6.ª, nível
remuneratório entre 5 e 6, remuneração base € 700,29.
José Nascimento Alfândega, na carreira/categoria de Assistente Operacional (Marteleiro), posição remuneratória 7.ª e nível remuneratório 7,
remuneração base € 789,54.
Isabel Rosa Madeira Francisco Carneirinho, na carreira/categoria de
Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais), posição remuneratória 2.ª, nível remuneratório 2, remuneração base € 532,08.
Cessaram a relação jurídica de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por motivo de falecimento, os seguintes
trabalhadores:
Reinaldo José Romão Mestre, na carreira/categoria de Assistente Operacional (Cantoneiro), posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 1,
remuneração base € 505,00, no dia 29 de julho de 2015.
Francisco Jacinto Tomé, na carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais), posição remuneratória 4.ª, nível
remuneratório 4, remuneração base € 635,07, no dia 21 de setembro
de 2015.
6 de outubro de 2015. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Caldeira Duarte.
309005397

25 setembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Vasco António
Mendonça Sequeira Estrela, Dr.
309004968
Aviso n.º 11876/2015
Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro
(Orçamento do Estado para 2015), e na sequência do meu despacho
datado de 18 de agosto de 2015, foi autorizado a prorrogação da situação
de mobilidade interna intercategorias do trabalhador deste município
Fernando Manuel Branco Tomás, para exercer funções de Encarregado
Geral, até 31 de dezembro de 2015.
2 de outubro de 2015. — O Presidente da Câmara, Vasco António
Mendonça Sequeira Estrela, Dr.
309004879
Aviso n.º 11877/2015
Para os devidos efeitos, torna-se público que o trabalhador André de
Almeida Rodrigues, concluiu com sucesso o período experimental, cuja
classificação final foi homologada por meu despacho datado de 23 de
setembro de 2015, referente ao contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, celebrado em 1 de julho de 2015, conforme
aviso publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 138, de 17 de

