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19 — As reduções consagradas no artigo 18.º -B baseiam -se na 
extrema relevância, para o comércio tradicional e local, que têm as 
atividades desenvolvidas pelos feirantes, vendedores ambulantes 
e agricultores, que funcionam como polos de importantes trocas 
comerciais e de criação do próprio emprego.

Com esta redução pretende -se incentivar a atividade desenvolvida 
pelos feirantes, vendedores ambulantes e agricultores, contribuir para 
a fixação dos atuais e incrementar novos pedidos de utilização de 
lugares de venda, pelo que se justifica serem apoiados pelo Município, 
merecendo um tratamento diferenciado.»

Artigo 4.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita 
entra em vigor no dia seguinte à sua publicação nos termos legais, pro-
duzindo efeitos retroativamente a 1 de janeiro de 2016.

209401876 

 MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso n.º 3275/2016

Conclusão de período experimental
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º conjugado com o artigo 45.º 

e ss da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna  -se público que foi homologado 
por meu despacho de 16 de fevereiro de 2016, o relatório de avaliação 
final do período experimental do vínculo, com a avaliação final de 
14,89 valores, que comprova a sua conclusão com sucesso, sendo o 
respetivo tempo de duração contado para efeitos de carreira e categoria, 
do trabalhador José Miguel Felício Pinto na sequência de Procedimento 
Concursal Comum para Constituição de Relação Jurídica de Emprego 
Público por Tempo Indeterminado para Provimento de 4 Postos de 
Trabalho para a carreira e categoria de assistente operacional/função 
de motorista, no âmbito do procedimento concursal aberto pelo aviso 
n.º 5037/2014, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 73, de 
14 de abril de 2014.

16 de fevereiro de 2016. — A Presidente da Câmara, Hortênsia dos 
Anjos Chegado Menino.

309397454 

 MUNICÍPIO DA MURTOSA

Aviso n.º 3276/2016
Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Muni-

cipal da Murtosa, torna público, para efeitos do n.º.4 do artigo 13 do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro na atual redação, que a Assembleia 
Municipal aprovou, na sua sessão de 26 de fevereiro de 2016, a proposta 
de redelimitação da Área de Reabilitação Urbana da Murtosa, de acordo 
com a deliberação da Câmara Municipal, datada de 21 de janeiro de 
2016. A proposta de redelimitação da Área de Reabilitação Urbana da 
Murtosa está disponível para consulta dos interessados, nos seguintes 
locais: Balcão de Atendimento Integrado da Câmara Municipal da Mur-
tosa, durante o horário de expediente; Site da Câmara Municipal (www.
cm -murtosa.pt). Para os devidos efeitos, proceda  -se à publicação do 
presente Aviso no Diário da República 2.ª série, na página da Internet 
da Câmara Municipal e no Edifício dos Paços do Concelho.

3 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Joaquim Manuel 
dos Santos Baptista.

209405731 

 MUNICÍPIO DE NELAS

Regulamento n.º 246/2016
Dr. José Manuel Borges da Silva, Presidente da Câmara Municipal 

de Nelas:
Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 139.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 07 de janeiro, que no dia útil seguinte à publicação do 
presente aviso no Diário da República, entra em vigor a alteração à 

Tabela de Taxas Municipais e Fundamentação Económica e Financeira, 
que foi presente à reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada 
em 11 de novembro de 2015 e aprovado em sessão ordinária da Assem-
bleia Municipal de Nelas, realizada em 26 de fevereiro de 2016, que a 
seguir se transcreve:

“I. A correção do disposto na fundamentação Económico -Financeira 
das Taxas Municipais — Capítulo V — Ocupação da Via Públi-
ca — artigo 2.º, n.º 2.5, alínea a), sendo que na medida de processo 
tipo onde se lê “8” deverá ler -se “12”;

II. A consequente adequação do valor da taxa resultante da retifi-
cação deste indicador, de acordo com a seguinte fórmula:

18,65 € (custo da atividade pública local)/12 meses (medida de 
processo tipo) = 1,55 €

I x (II +III  -IV+1)= 1,55 € x (0,90+0,90 -0,00+1)
=1,55 € x 2,80=4,34 €
Valor da taxa: 4,34 €”

3 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Borges da Silva.

209405642 

 Regulamento n.º 247/2016
Dr. José Manuel Borges da Silva, Presidente da Câmara Municipal 

de Nelas:
Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 139.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 07 de janeiro, que no dia útil seguinte à publicação do 
presente aviso no Diário da República, entra em vigor o Regulamento 
da Universidade Sénior de Nelas, que foi presente à reunião ordinária 
pública desta Câmara Municipal, realizada em 25 de novembro de 2015 
e aprovado em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nelas, 
realizada em 26 de fevereiro de 2016.

3 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Borges da Silva.

Regulamento da Universidade Sénior de Nelas

Preâmbulo
A Universidade Sénior de Nelas nasce em 2014, dando resposta à ânsia 

do saber contínuo, sentido e manifestado por um número significativo 
de munícipes. Pretende -se, com este projeto, iniciar uma etapa nova e 
mais dinâmica.

Tem como finalidade a promoção da valorização pessoal e social do 
público sénior através da aquisição de conhecimentos e novas aprendiza-
gens, concedendo -lhes a oportunidade de trocar experiências, vivenciar 
e partilhar a vida, proporcionando regularmente atividades sociais, 
culturais, educacionais e de convívio.

Terá sede na Escola Primária Serra da Estrela, podendo também desen-
volver as suas atividades noutros locais e equipamentos do Município, 
consoante a sua especificidade.

Pelo exposto, nos termos do artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, e tendo em consideração o disposto no artigo 33.º, n.º 1, 
alíneas k) e u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos do 
qual compete à Câmara Municipal “Elaborar e submeter à aprovação 
da assembleia municipal os projetos de regulamentos externos do mu-
nicípio” e “Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 
aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 
doenças”, bem como o disposto na Lei n.º 71/98, de 3 de novembro, 
que estabelece as bases do enquadramento jurídico do voluntariado, a 
Câmara Municipal de Nelas em reunião de 25 de novembro de 2015 e a 
Assembleia Municipal de Nelas, em sessão de 26 de fevereiro de 2016, 
aprovaram o presente Regulamento da Universidade Sénior de Nelas, 
sendo que o projeto de Regulamento foi submetido a apreciação pública 
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 101.º do novo Código 
do Procedimento Administrativo

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto e Âmbito

1 — A Universidade Sénior de Nelas é um projeto da Câmara Munici-
pal de Nelas a pensar nos seus munícipes e aberto a todas as pessoas que 



8610  Diário da República, 2.ª série — N.º 49 — 10 de março de 2016 

nele encontrem razões para aderir, quer para se valorizarem, quer para 
se integrarem em projetos de voluntariado e solidariedade social.

2 — Esta resposta social visa criar e dinamizar regularmente ativi-
dades sociais, culturais, educacionais e de convívio, num contexto de 
formação ao longo da vida, contribuindo para a resolução de problemas 
que assumem proporções crescentes nos dias que correm: os problemas 
de isolamento, de solidão e de deficiente qualidade de vida que estes 
dois fatores provocam.

Artigo 2.º
Objetivos Gerais

A Universidade Sénior de Nelas destina -se a servir pessoas com mais 
de 50 anos de idade, embora também esteja aberta a maiores de 18 anos, 
que queiram melhorar os seus conhecimentos e a sua qualidade de vida, 
pelo que se compromete com os seguintes objetivos:

1 — São objetivos da Universidade Sénior de Nelas:
a) Proporcionar aos alunos atividades de ensino/aprendizagem nas 

quais os seus conhecimentos e competências sejam reconhecidos, va-
lorizados e ampliados.

b) Procurar ir ao encontro dos gostos, interesses, necessidades e 
expectativas dos intervenientes.

c) Motivar o uso das novas tecnologias.
d) Facultar o convívio entre as pessoas e o diálogo intergeracional, 

de modo a combater a solidão e a exclusão social.
e) Permitir a troca de ideias, valores e experiências e tirar partido 

da diferença.
f) Ocupar o tempo livre de um modo útil e agradável.
g) Contemplar o património cultural, regional e nacional.
h) Promover a saúde física, mental e relacional das pessoas, bem como 

contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida.
i) Levar a cabo atividades recreativas e culturais, nomeadamente 

convívios, encontros de reflexão, palestras, oficinas de trabalho, debates, 
visitas de estudo e passeios, que permitam a formação pessoal e social 
ao longo da vida.

j) Educar para a cidadania, o consumo, a defesa do meio ambiente, a 
promoção da saúde, a compreensão e tolerância e a partilha culturais.

k) Fomentar a auto -organização dos seniores, assim como a sua par-
ticipação ativa, crítica e reflexiva na sociedade envolvente

l) Fomentar o voluntariado e o empenhamento cívico solidário.
m) Discutir, à luz das várias ciências, os problemas que afetam o 

mundo em que vivemos.
n) Estimular a vida ativa dos seniores e fomentar comportamentos de 

auto -suficiência, com vista a reduzir o risco de dependência e aumentar 
a qualidade de vida.

o) Dar a conhecer os deveres e direitos dos seniores e divulgar pos-
síveis oportunidades para a sua valorização.

p) Colaborar na investigação científica nos campos da gerontologia, 
da andragogia e da educação.

Artigo 3.º
RUTIS

1 — A RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade) 
é uma Instituição de Utilidade Pública e a entidade representativa das 
Universidades Seniores (UTIs) Portuguesas.

2 — A RUTIS é também a entidade certificadora das UTIS, através do 
Instituto Português da Propriedade Industrial, e a representante nacional 
junto da Associação Internacional de Universidades da Terceira Idade e 
da UNESCO, sendo que a Universidade Sénior de Nelas cumpre todos 
os requisitos para estar inscrita na RUTIS.

CAPÍTULO II

Organização

Artigo 4.º
Responsabilidade Técnica

1 — O Presidente da Câmara Municipal de Nelas deve definir o 
orientador técnico que assume a responsabilidade pelas atividades, de 
que é promotora a Universidade Sénior, e que decorrem nas instalações 
da Universidade Sénior, assegurando o desenvolvimento das mesmas 
num ambiente de qualidade e segurança.

2 — O orientador técnico da Universidade Sénior deverá:
a) Informar o Presidente da Câmara sobre a atividade desenvol-

vida;

b) Manter um Seguro Escolar/ Seguro de Acidentes Pessoais para 
todos os alunos;

c) Divulgar todos os documentos reguladores da Universidade Sénior 
aos intervenientes;

d) Garantir que estão reunidas todas as condições necessárias à con-
cretização das atividades previstas;

e) Coordenar as várias atividades e orientar o pessoal de serviço afeto 
à Universidade Sénior.

f) Entregar os Cartões de Aluno e de Professor;
g) Desempenhar outras funções que lhe sejam superiormente atri-

buídas.

Artigo 5.º
Exclusão de Responsabilidade

1 — O Município não será responsabilizado pela incorreta ou im-
prudente utilização das instalações e pelo incumprimento das regras 
definidas, ou de qualquer bem móvel afeto direta ou indiretamente às 
atividades desenvolvidas.

2 — O Município não se responsabiliza pelo desaparecimento de bens 
pessoais dos intervenientes, no decorrer da utilização das instalações, 
sendo que a mesma é feita com pleno conhecimento e aceitação desse 
aspeto.

Artigo 6.º
Gestão e Manutenção de Instalações

1 — É da responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal ga-
rantir a gestão das instalações assegurando o seu normal funcionamento, 
bem como os funcionários necessários para o desenrolar das atividades 
previstas.

Artigo 7.º
Proibições comuns

Nas instalações da Universidade Sénior, nomeadamente nos espaços 
fechados, é expressamente proibido fumar ou ingerir bebidas alcoóli-
cas.

Artigo 8.º
Acesso e permanência

1 — Pode ser impedido o acesso ou permanência nas instalações 
a quem não se comporte de modo adequado, provoque distúrbios ou 
pratique atos de furto ou violência.

Artigo 9.º
Períodos e Horários de Funcionamento

1 — O funcionamento da Universidade Sénior de Nelas respeitará 
o calendário letivo (entre Outubro e Junho), prevendo interrupções no 
Natal, Carnaval, Páscoa e Verão.

2 — A Universidade Sénior terá um horário diurno, distribuído entre as 
10h e as 18h, sendo que qualquer alteração ao horário deve ser acordada 
previamente com os intervenientes.

3 — Salvaguarda -se a calendarização de atividades pontuais fora 
do horário diurno definido como sendo saídas ao Teatro, Cinema, 
Workshops, etc.

Artigo 10.º
Funcionamento Geral

1 — Alunos
a) Para poder desenvolver atividades, a Universidade Sénior, requer 

o número mínimo de 20 alunos matriculados.
b) No processo individual do aluno deverão constar todos os documen-

tos necessários à efetivação da matrícula, fotocópia dos documentos de 
identificação pessoal e todas as informações julgadas convenientes.

c) Em caso de registo de ausência prolongada às disciplinas em que 
se encontra inscrito, sem informação à Universidade Sénior e/ ou por 
motivos imputados ao próprio, o período temporal em que a inscrição 
é considerada ativa é de um mês. Após este período, e verificando -se a 
inalterabilidade da situação, procede -se à anulação da matrícula.

2 — Disciplinas
a) O Município de Nelas compromete -se, através da Universidade 

Sénior, a definir e divulgar, em Setembro de cada ano, as disciplinas 
a ministrar por ano letivo consoante as áreas de manifesto interesse 
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ou solicitadas, considerando simultaneamente o leque de oferta que é 
possível proporcionar.

b) Apesar da existência de um Horário Semanal e um Plano Anual de 
Atividades salvaguarda -se que poderão ser propostas, por professores 
e alunos, outras atividades que não as previstas nos documentos de 
referência divulgados, e que tais atividades serão consideradas, se a sua 
concretização for possível.

c) A programação e determinação de conteúdos programáticos de cada 
disciplina é da competência do professor de cada disciplina e é sujeito à 
aprovação por parte do orientado técnico da Universidade Sénior, bem 
como do Presidente da Câmara Municipal.

d) Para além da concretização do conjunto de atividades planeadas no 
âmbito das disciplinas, a Câmara Municipal prestará também, através 
da Universidade Sénior, apoio em situações de emergência e outras, 
enquanto facilitadora no acesso a serviços da comunidade e Entidade 
que pretende dar resposta às necessidades de base dos intervenientes.

Artigo 11.º
Condições de admissão e inscrição

1 — O prazo das inscrições será estabelecido no início de cada ano 
letivo e previamente publicitado.

2 — São condições de admissão ter mais de 50 anos, ou idade inferir 
e ter disponibilidade e vontade de aprender.

3 — Para efeitos de admissão, o candidato preenche a “Ficha de 
Inscrição do Aluno” onde regista os seus dados pessoais e, posterior-
mente, o “Registo do Aluno” onde seleciona as disciplinas que deseja 
frequentar e indica informações relevantes relativamente à sua saúde, 
crenças individuais e outros.

4 — Para efetivação da matrícula o candidato deve, ainda, entregar:
a) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte/ Cartão 

de Cidadão;
b) 1 Fotografia tipo passe;
c) Cartão de Utente dos Serviços de Saúde;
d) Declaração médica que ateste a sua condição de saúde (quando 

solicitada).

Artigo 12.º
Competências e Deveres dos Intervenientes

1 — Município de Nelas, representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal

a) Direitos
Direito a ser respeitado;
Direito a ser apoiado no exercício das suas funções;
Direito de ser informado de qualquer ocorrência ou incidente rela-

cionados com os intervenientes.

b) Deveres
Promover o cumprimento dos serviços e atividades previstas;
Velar pela qualidade dos serviços prestados;
Zelar pelo bem -estar físico, psíquico e emocional, higiene e segurança 

dos intervenientes;
Dirigir os serviços, assumindo a responsabilidade pela organização, 

planificação, execução, controlo, avaliação e sustentabilidade da Uni-
versidade Sénior;

Manter os ficheiros e os processos atualizados;
Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos e informação 

fornecida pelos intervenientes;
Promover reuniões periódicas.

2 — Alunos
a) Direitos
Ver a sua individualidade e a sua confidencialidade respeitadas;
Conhecer o presente Regulamento;
Propor formas de resposta às necessidades sentidas;
Frequentar ou abandonar a Universidade Sénior por vontade pró-

pria;
Requerer um certificado de frequência;
Desempenhar serviços de voluntariado relacionados com a Univer-

sidade Sénior;
Possuir um Cartão de Aluno.

b) Deveres
Manter um comportamento exemplar, de modo a não perturbar o 

regular funcionamento das atividades;

Fomentar um bom relacionamento com os colegas, os professores, 
os funcionários e a Universidade Sénior em geral;

Cumprir o presente Regulamento e respeitar os valores da Univer-
sidade Sénior.

Satisfazer os compromissos assumidos;
Participar em todas as atividades em que se tenha inscrito;
Frequentar com assiduidade a Universidade e, no caso de ter de 

faltar por mais de dez dias úteis, justificar as suas faltas, a fim de não 
ser excluído da frequência;

Responsabilizar -se pelo material e equipamento postos à sua dis-
posição.

3 — Professores
a) Direitos
Ser respeitado e apreciado tanto pelo orientador técnico como pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas e alunos da Universidade 
Sénior;

Caso se inscreva como aluno em alguma(s) disciplina(s), estar isento 
da prestação da respetiva mensalidade;

Ter cartão de professor;
Requerer declaração de prestação de serviço voluntário.

b) Deveres
Antes de iniciar funções, apresentar o currículo, preencher o formu-

lário próprio e assinar a declaração de voluntariado;
Apresentar até ao dia 20 de Setembro de cada ano o programa da 

sua disciplina;
Cumprir o presente Regulamento;
Ter formação e idoneidade compatíveis com a disciplina que vai 

ministrar;
Fomentar a solidariedade, a partilha e a cidadania nas suas ativida-

des;
Assumir e valorizar as vivências dos seus alunos, integrá -las na apren-

dizagem e adaptá -las aos seus diversos percursos.

4 — Voluntários
a) Direitos
Possuir um seguro de acidentes pessoais;
Exercer o seu trabalho em condições de higiene e segurança;
Ser ouvido nas questões que dizem respeito ao seu trabalho.

b) Deveres
Cumprir o horário definido, de comum acordo, entre ele e a Universi-

dade Sénior. No caso de não poder cumpri -lo, deverá comunicar o facto 
com 48 horas de antecedência;

Participar nas reuniões para que for convocado e justificar a não 
comparência às mesmas;

Comunicar ao Responsável os incidentes acontecidos;
Cuidar dos equipamentos que utiliza nas suas tarefas;
Não tomar iniciativas quanto a novas atividades sem conhecimento 

prévio e aprovação do orientador técnico e do Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas;

Contribuir para um ambiente saudável de relações humanas entre 
todos os interventores da Universidade Sénior.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

Artigo 13.º
Pagamentos

1 — O pagamento do valor estabelecido inerente à cobertura do 
seguro de acidentes pessoais deverá ser pago, pelo aluno, até ao dia 8 
do respetivo mês.

2 — Caso o aluno seja simultaneamente professor considera -se isento 
do pagamento do respetivo valor mensal.

Artigo 14.º
Casos Omissos

1 — Nos casos em que sejam suscitadas dúvidas na aplicação deste 
regulamento, ou nos casos omissos, caberá a decisão à Câmara Muni-
cipal de Nelas.

2 — Por outro lado, questões que surjam durante a frequência pelos 
utilizadores da Universidade Sénior, poderão ser resolvidas considerando 
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a legislação em vigor emanada pela RUTIS — Rede de Universidades 
de Terceira Idade.

Artigo 15.º
Revisão

1 — O presente regulamento será objeto de revisão ou revogação 
sempre que as normas superiores o exijam ou circunstâncias internas 
o justifiquem.

Artigo 16.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entrará em vigor no primeiro dia útil seguinte 
ao da sua publicação no Diário da República.

209405789 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Declaração de retificação n.º 267/2016
Retifica -se o nosso aviso n.º 14912/2015, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 248, de 21 de dezembro de 2015, pelo que onde 
se lê «[...] conclusão com sucesso do período experimental» deve ler -se 
«[...] conclusão com sucesso do período experimental, com 17 valo-
res [...]».

24 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Hermínio José Sobral de Loureiro Gonçalves, Dr.

309382582 

 MUNICÍPIO DE OURIQUE

Aviso n.º 3277/2016

Aprovação da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
da Conceição

Torna -se público, em cumprimento do disposto no n.º 4 do ar-
tigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro e alterado pela Lei 32/2012, 
14 de agosto, que a Assembleia Municipal de Ourique na sua sessão 
ordinária realizada em 25 de fevereiro de 2016, deliberou por unani-
midade, sob proposta da Câmara Municipal, tomada na sua reunião 
ordinária pública realizada em 27 de janeiro de 2016, aprovar a Proposta 
de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Conceição, com a 
fundamentação constante da Memoria Descritiva e Justificativa de De-
limitação da Área de Reabilitação Urbana da Conceição, da respetiva 
Planta de localização e delimitação, e o Quadro dos Benefícios Fiscais 
associados aos impostos municipais sobre o património.

Mais se informa que, os interessados poderão consultar os elementos 
identificados no n.º 2 do artigo 13.º do citado diploma no — Gabinete 
de Planeamento e Ordenamento do Território — do Município de Ou-
rique, sito na Avenida 25 de abril, n.º 26 — 7670 -250 Ourique, nos dias 
úteis, durante as horas normais de expediente e no sítio da Internet: 
http://www.cm -ourique.pt

2 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Marcelo David 
Coelho Guerreiro.

209402159 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 3278/2016

Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de 
trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Ação Edu-
cativa), em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de 4 
de fevereiro de 2016 da Senhora Vereadora Adília Candeias, no exercício 
de competência delegada na área de recursos humanos, por Despacho 
n.º 1/2014 de 02 de janeiro, e nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 
da parte preambular da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, n.º 1 e alínea a) 
do n.º 3 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo 

indeterminado, com ocupação do posto de trabalho correspondente à 
categoria da carreira de Assistente Operacional (área funcional de Ação 
Educativa) constante no Mapa de Pessoal, com efeitos a partir de 15 de 
fevereiro de 2016, com a candidata a seguir mencionada, aprovada no 
concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República 
n.º 146, de 31 de julho de 2014, e que, segundo a ata da reunião do júri 
do concurso, homologada em 8 de maio de 2015, é a seguinte:

Sónia Maria Quendera da Costa Baeta, ficando colocada na 1.ª posi-
ção, nível 1 do posicionamento remuneratório da categoria.

15 de fevereiro de 2016. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos 
e Organização, Ana Paula Ruas (no uso da competência subdelegada 
por Despacho n.º 19/2014, de 6 de janeiro).

309354159 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 3279/2016
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna  -se público que, na sequência 
do procedimento concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho, da carreira e categoria de Assistente Técnico, para constitui-
ção de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
pelo aviso n.º 9351/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
N.º 163, de 21 de agosto de 2015, foi celebrado contrato de trabalho por 
tempo indeterminado com Marlene Fernanda Pereira Barbosa, Duarte 
Filipe Costa Martins e Andreia Virgínia Moreira Pinheiro, Assistentes 
Técnicos (Área Administrativa), com efeitos ao dia 1 de março de 2016, 
sujeitos a período experimental, auferindo um vencimento de 683,13 € 
(seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos), correspondente à 
1.ª posição remuneratória e ao 5.º nível da tabela remuneratória única 
dos trabalhadores que exercem funções públicas.

1 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel Go-
mes Ferreira, Dr.

309396003 

 Aviso n.º 3280/2016

Procedimentos Concursais Comuns para Constituição de Relação 
Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado

A) Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.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, e artigos 30.º e 33.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna -se público que, na sequência de aprovação do órgão 
deliberativo em sessão ordinária realizada em 29 fevereiro de 2016, sob 
proposta aprovada pela Câmara Municipal em reunião de 21 de janeiro 
de 2016, se encontram abertos os seguintes procedimentos concursais:

Concurso A — Um Lugar de Técnico Superior — Área de Gestão 
de Recursos Humanos.

Concurso B — Dois Lugares de Assistentes Operacionais — Área 
de Serviços Gerais.

B) Os procedimentos são regulados pela Portaria n.º 83 -A/2009 de 
22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei n.º 82 -B/2014 de 31 de dezembro 
(LOE2015),Decreto de Lei n.º 253/2015, de 30 de dezembro, Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro, Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro e destinam -se 
à contratação de um técnico superior e de dois assistentes operacionais 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

C) Local de Trabalho — O local de trabalho será na área do Muni-
cípio de Paredes;

D) Caracterização dos postos de trabalhos:
Concurso A — pretendemos indivíduo que desempenhe funções que 

se enquadrem em diretivas gerais dos dirigentes e que executem predo-
minantemente as seguintes tarefas: gerir os processos de recrutamento de 
pessoal, promovendo o normal decurso dos procedimentos concursais; 
apoiar na gestão e na organização do processo de avaliação de desem-
penho; assegurar todo o processo relativo à formação profissional, 
designadamente levantamento e análise das necessidades de formação; 
avaliar a formação realizada e a tramitação técnica e a administrativa dos 
procedimentos de formação; elaborar pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade e executar outras atividades de apoio especia-


