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 Aviso (extrato) n.º 3877/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho de 

06 de março de 2017, deferi, a requerimento da interessada, a cessação 
da comissão de serviço em regime de substituição, do cargo de direção 
intermédia de 2.º grau a Técnica Superior, Susana Maria Pinto Martins, 
Chefe da Divisão de Ordenamento, Administração de Território e Ser-
viços Urbanos (DOATSU) com efeitos a partir de 6 de março de 2017.

16 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Américo 
Jaime Afonso Pereira (Dr.).

310362179 

 FREGUESIA DE ALVALADE

Aviso n.º 3878/2017

Lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos,
lista dos primeiros métodos de seleção

e convocatória para a prova de conhecimentos
No uso da competência subdelegada pelo Presidente da Junta de 

Freguesia de Alvalade, Dr. André Moz Caldas, através do Despacho 
n.º 41/2017, de 1 de fevereiro, torna -se público que:

1 — Em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 3 do ar-
tigo 30.º do anexo da Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, a Pre-
sidente de júri do procedimento concursal comum publicitado pelo 
Aviso n.º 15728/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 240, de 
16 de dezembro, informa que se encontra afixada em local visível e 
público na sede da Freguesia de Alvalade (Rua Conde de Arnoso, n.º 5 -B, 
1700 -112 Lisboa) e disponível para consulta na sua página eletrónica 
(http://www.jf -alvalade.pt/) a lista definitiva dos candidatos admitidos 
e excluídos, após o período da audiência dos interessados.

2 — As listas do primeiro método de seleção a realizar — Avaliação 
Curricular ou Prova de Conhecimentos — encontram -se disponíveis 
nos locais em cima referenciados. Os candidatos deverão consultar as 
listas para tomarem conhecimento do qual o método de seleção que 
lhes é aplicável.

3 — Aos candidatos que irão realizar o primeiro método de seleção 
correspondente à Prova de Conhecimentos, procede -se à sua convo-
catória. Todas as informações sobre a Prova encontram -se disponí-
veis na sede da Freguesia de Alvalade (Rua Conde de Arnoso, n.º 5 -B, 
1700 -112 Lisboa) e na sua página eletrónica (http://www.jf -alvalade.pt/). 
Mais se informa que apenas é permitido a consulta da legislação em 
papel, não comentada e/ou anotada.

O presente aviso é publicado.
15 de março de 2017. — O Vogal do Executivo, Mário Branco.

310397536 

 Aviso n.º 3879/2017

Lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos,
lista dos primeiros métodos de seleção

e convocatória para a prova de conhecimentos
No uso da competência subdelegada pelo Presidente da Junta de 

Freguesia de Alvalade, Dr. André Moz Caldas, através do Despacho 
n.º 41/2017, de 1 de fevereiro, torna -se público que:

1 — Em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 3 do ar-
tigo 30.º do anexo da Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, a Pre-
sidente de júri do procedimento concursal comum publicitado pelo 
Aviso n.º 15876/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 242, de 
20 de dezembro, informa que se encontra afixada em local visível e 
público na sede da Freguesia de Alvalade (Rua Conde de Arnoso, n.º 5 -B, 
1700 -112 Lisboa) e disponível para consulta na sua página eletrónica 
(http://www.jf -alvalade.pt/) a lista definitiva dos candidatos admitidos 
e excluídos, após o período da audiência dos interessados.

2 — As listas do primeiro método de seleção a realizar — Avaliação 
Curricular ou Prova de Conhecimentos — encontram -se disponíveis 
nos locais em cima referenciados. Os candidatos deverão consultar as 
listas para tomarem conhecimento do qual o método de seleção que 
lhes é aplicável.

3 — Aos candidatos que irão realizar o primeiro método de seleção 
correspondente à Prova de Conhecimentos, procede -se à sua convo-
catória. Todas as informações sobre a Prova encontram -se disponí-
veis na sede da Freguesia de Alvalade (Rua Conde de Arnoso, n.º 5 -B, 
1700 -112 Lisboa) e na sua página eletrónica (http://www.jf -alvalade.pt/). 
Mais se informa que apenas é permitido a consulta da legislação em 
papel, não comentada e/ou anotada.

O presente aviso é publicado.
15 de março de 2017. — O Vogal do Executivo, Mário Branco.

310397617 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BACELO E SENHORA DA SAÚDE

Aviso n.º 3880/2017
Para os devidos efeitos, torna-se público que foi celebrado o seguinte 

contrato de trabalho por tempo indeterminado, para o exercício de fun-
ções públicas, nos termos da Lei 35/2014, de 20/06.

Jorge Inácio Lopes Coelho, com início a 1 de março de 2017, para 
a categoria de Assistente Operacional, sujeito a período experimental, 
sendo a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória da 
categoria e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única dos 
trabalhadores que exercem funções públicas.

16 de março de 2017. — A Presidente da Junta de Freguesias da União 
das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde, Gertrudes Pastor.

310364366 

 FREGUESIA DE SANTA CLARA

Aviso (extrato) n.º 3881/2017

Procedimento concursal comum — Constituição de relação
jurídica de emprego público — Carreira

e categoria de assistente técnico — 2 postos de trabalho
1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 6 de janeiro, informam -se todos os candi-
datos admitidos no procedimento concursal para constituição de rela-
ção jurídica de emprego público, na carreira e categoria de Assistente 
Técnico — 2 postos de trabalho, aberto pelo Aviso n.º 16058/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 26 de dezembro 
de 2016, que os resultados do primeiro método de seleção — Prova 
Escrita de Conhecimentos, se encontram disponíveis para consulta no 
site da autarquia em https://www.jf -santaclara.pt/ informações úteis/
procedimento -concursal, bem como na sede da Junta de Freguesia, no 
Largo do Ministro, 1, 1750 -200 Lisboa.

2 — Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º, conjugado com os n.os 1 e 3, 
alínea d), do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
ficam os candidatos notificados para, no prazo de dez dias úteis, con-
tados nos termos do n.º 1 do artigo 31.º do mesmo diploma, conjugado 
com o artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, dizer, 
por escrito, o que se lhes oferecer ao abrigo do Direito de Audiência 
dos Interessados.

3 — As alegações a proferir devem ser feitas através do formulário 
tipo, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, do Ministro do Estado 
e das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 
8 de maio, disponível no sítio da Freguesia em www.jf -santaclara.pt, 
dirigido ao Presidente do Júri e remetido para:

Junta de Freguesia de Santa Clara
Largo do Ministro, 1
1750 -200 Lisboa

4 — O processo encontra -se disponível para consulta, no horário 
normal de expediente, na sede da Junta de Freguesia, na morada indicada 
nos pontos 1 e 3 supra.

21 de março de 2017. — A Presidente da Junta de Freguesia de Santa 
Clara, Maria da Graça Resende Pinto Ferreira.

310369112 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTARÉM (MARVILA),
SANTA IRIA DA RIBEIRA DE SANTARÉM, 

SANTARÉM (SÃO SALVADOR) E SANTARÉM (SÃO NICOLAU)

Aviso (extrato) n.º 3882/2017

Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na carreira/categoria assistente técnico, aberto por Aviso 
n.º 14411/2016 (2.ª série), no Diário da República, n.º 221, de 17 de 
novembro. Homologação da lista unitária.
Nos termos do n.º 6 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, e em conformidade com as deliberações tomadas pelo júri, faz -se 
pública a lista unitária de ordenação final do procedimento referenciado 
em epígrafe, a qual foi homologada por deliberação tomada no dia 13 de 
março de 2017:

Resultados finais homologados:
1.º Sónia Isabel Santos Lobato — 15,80 (candidata proposta a contratar)


