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a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível 15.º 
da tabela remuneratória única.

Susana Filomena Caldeira Gomes, para o exercício de funções de 
Técnico Superior (área de atividade — Engenharia Civil), com a re-
muneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível 15.º da 
tabela remuneratória única.

Cláudia Maria Guerreiro Costa e Vera do Carmo Silvestre Martins para 
o exercício de funções de Assistente Técnico (área de atividade — Assis-
tente Administrativo — Utilização da Reserva de Recrutamento), com 
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível 5.º 
da tabela remuneratória única.

Bruno Manuel Cesário Santos, Jorge Manuel Cercas de Melo, José 
Miguel Lopes Sequeira Alves, Nelson José Duarte Correia e Ricardo 
Francisco Prates Bruno, para o exercício de funções de Assistente Ope-
racional (área de atividade — Auxiliar de Serviços Gerais), com a re-
muneração correspondente ao nível 2.º da tabela remuneratória única.

Início a 8 de fevereiro de 2018:
Maria Helena dos Santos Condessa, para o exercício de funções 

de Assistente Técnico (área de atividade — Assistente Administrati-
vo — Utilização da Reserva de Recrutamento), com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível 5.º da tabela remu-
neratória única.

8 de fevereiro de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara, Mário José 
do Carmo Godinho.

311127345 

 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso (extrato) n.º 2764/2018

Lista de classificação referente ao método de seleção
prova escrita de conhecimentos

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 33.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, torna -se público que se encontram afixados no Setor de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Tomar e disponibilizada 
na página eletrónica do município (www.cm -tomar.pt), os resultados 
referentes à prova escrita de conhecimentos realizada no âmbito do 
procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento 
de seis postos de trabalho do mapa de pessoal em vigor, para a carreira 
e categoria de Assistente Operacional (atividade Área de Educação) 
em regime de Contrato por Tempo Indeterminado, aberto pelo Aviso 
n.º 10012/2017, publicado na 2.ª série da Diário da República, n.º 167, 
de 30 de agosto.

Mais se torna público que, ao abrigo da alínea d), n.º 3, artigo 30.º e 
ainda nos termos do n.º 1 do artigo 36.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, os candidatos excluídos têm um prazo de 10 dias úteis contados 
a partir da data de publicação do presente aviso para, no âmbito do 
exercício do direito de audiência dos interessados, dizerem por escrito 
o que se lhes oferecer sobre a sua exclusão.

Eventuais pronúncias deverão ser obrigatoriamente efetuadas através 
de formulário que se encontra disponível na página eletrónica do municí-
pio (www.cm -tomar.pt) a entregar pessoalmente nos Recursos Humanos 
da Câmara Municipal de Tomar ou a remeter por correio registado com 
aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado, dirigido ao 
Presidente do Júri do procedimento concursal, para Câmara Municipal 
de Tomar, Praça da República, 2300 550 Tomar.

7 de fevereiro de 2018. — O Vereador da Câmara Municipal, Hugo 
Renato Ferreira Cristóvão.

311123019 

novembro de 2017, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, 
em sessão ordinária realizada em 30 de novembro de 2017, deliberou 
aprovar por unanimidade a primeira alteração ao Plano Diretor Municipal 
de Vila Nova de Cerveira (PDMVNC).

A alteração consiste na adequação da folha A das Plantas de Ordena-
mento e Condicionantes do PDMVNC ao acordado em sede de conferên-
cia decisória, realizada no âmbito do DL 165/2014, de 5 novembro.

19 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Fernando Brito Nogueira.

Deliberação

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, 
reuniu a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão 
ordinária, para análise e deliberação, entre outros, do seguinte assunto 
constante da ordem de trabalhos:

“Ponto doze da ordem de trabalhos “Primeira alteração ao PDM.”

A Assembleia Municipal deliberou, aprovar por unanimidade, a pri-
meira alteração do PDM — Plano Diretor Municipal de Vila Nova de 
Cerveira.

A ata de que consta a deliberação acima transcrita foi aprovada em 
minuta no final da respetiva sessão.

Vila Nova de Cerveira, 30 de novembro de 2017. — O Presidente da 
Assembleia Municipal, António Duarte da Cunha Machado.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT 
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
42251 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_42251_1.jpg
42252 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_42252_2.jpg

611075181 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 2766/2018
No uso das competências que me foram delegadas pelo Despa-

cho n.º 47/ PCM/2017, de 27 de outubro, para efeitos do disposto 
nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º, conjugado com a alínea d) do n.º 3 
do artigo 30.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, torna-se 
público que na sequencia da utilização da reserva de recrutamento, 
do procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para a carreira/categoria de as-
sistente operacional, área da infância, conforme aviso n.º 5971/2016 
publicado no Diário da República na 2.ª série, n.º 89 de 9 de maio de 
2016, foi homologada por despacho do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, de 15 de fevereiro de 2018, a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos aprovados, podendo ser consultada no placard 
de acesso ao Departamento de Pessoal (Edifício Técnico dos Paços 
do Concelho) e divulgada em www.cm-gaia.pt. opção — Informa-
ção — Recursos Humanos — Procedimentos Concursais, Concursos 
e Comissões de Serviço.

Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso 
hierárquico, nos termos do artigo 39.º da identificada Portaria.

15 de fevereiro de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
311136239 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Aviso (extrato) n.º 2765/2018

1.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal
de Vila Nova de Cerveira

João Fernando Brito Nogueira, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Cerveira, torna público que, nos termos do n.º 5 do 
artigo 191.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, e 14 de maio, sob proposta 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, aprovada em 24 de 

 MUNICÍPIO DE VILA REAL

Aviso n.º 2767/2018
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da Vereadora 

dos Recursos Humanos com competência delegada de 12/02/2018, foi 
concedida licença sem remuneração, ao abrigo dos artigos 280.º e 281.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, ao Assistente Operacional Luís 
Eduardo Roçadas de Carvalho.

2018/02/16. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, 
Dr.ª Ana Mafalda Figueiredo Gonçalves Vaz de Carvalho.

311138564 


