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monial, para exercer em comissão de serviço pelo período de três anos,
a licenciada Helga Mariana Pinto Coelho.
Currículo Síntese: Licenciatura em Administração Pública; Formação
profissional na área em que integram as tarefas do cargo a prover; Experiência profissional na área municipal para a qual é feito o recrutamento
desde 20/06/2011, como Chefe de Divisão em regime de substituição,
e desde 01/07/2004, funções como técnico superior.
4 de Agosto de 2011. — O Vereador, com competência delegada,
Dr. Domingos Ribeiro Pereira.
305000294
Aviso n.º 16062/2011

Pedro Miguel Madeira Cabeça — a)
Pedro Miguel Neves Ferreira — a), b)
a) Não reunirem os requisitos do n.º 9.2 do Aviso de Publicitação do
Procedimento publicado no DR — habilitações literárias exigidas.
b) Não reunirem os requisitos dos n.os 1 e 3 do Aviso de Publicitação
do Procedimento publicado no DR, sendo o procedimento circunscrito
a trabalhadores com relação jurídica de Emprego Público ou que se
encontrem colocados em situação de mobilidade especial.
c) Não reunir o requisito do n.º 10 do Aviso de Publicitação do Procedimento publicado no DR, candidaturas obrigatoriamente formalizadas
em formulário tipo.

Para os devidos efeitos torna-se público que, por Despacho n.º 49/2011,
de 4 de Agosto, do Sr. Presidente, no uso da competência prevista na
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
proferido nos termos do n.º 9, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008, de
31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de Abril, aplicável à Administração
Local por força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20
de Abril, alterada pela Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, foi nomeado,
por urgente conveniência de serviço, Chefe de Divisão de Planeamento
Urbanístico, para exercer em comissão de serviço pelo período de três
anos, o licenciado Hugo Alexandre de Sousa Lomba.
Currículo Síntese: Licenciatura em Engenharia civil; Formação profissional na área em que integram as tarefas do cargo a prover; Experiência
profissional na área municipal para a qual é feito o recrutamento desde
16/05/2011, como Chefe de Divisão em regime de substituição, e desde
17/01/2001, funções como técnico superior.

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro e para os efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º
da mesma Portaria,
ficam desta forma notificados todos os candidatos ao procedimento
concursal acima referido do acto de homologação da lista unitária de
ordenação final.
Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto
recurso de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/ 2009, de 22 de Janeiro.
A presente homologação da lista encontra-se igualmente disponível
para consulta na página electrónica deste Município, em www.cm-elvas.
pt e afixada no átrio do Edifício dos Paços do Concelho.

4 de Agosto de 2011. — O Vereador, com competência delegada,
Dr. Domingos Ribeiro Pereira.
305000245

MUNICÍPIO DE ÉVORA

MUNICÍPIO DO BARREIRO
Aviso (extracto) n.º 16063/2011

3 de Agosto de 2011. — O Vice-Presidente da Câmara Municípal de
Elvas, Nuno Miguel Fernandes Mocinha.
304992771

Regulamento n.º 492/2011
José Ernesto Ildefonso Leão de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Évora, faz saber que a Assembleia Municipal de Évora aprovou,
em sessão ordinária realizada no dia 24 de Junho de 2011, sob proposta da
Câmara Municipal, a alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição
de Lotes para Instalação de Actividades Económicas.

Torna-se público os meus despachos n.º 316 e 317/2011 de 22/07, os
quais determinaram a conclusão com sucesso dos períodos experimentais
dos seguintes trabalhadores:

10 de Agosto de 2011. — O Presidente da Câmara, José Ernesto
Ildefonso Leão de Oliveira.

Pedro André Veladas Nogueira e Milton Cláudio Vinagre Gomes na
categoria de Técnico Superior, na sequência de procedimentos concursais
comuns, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado.

Alteração do Regulamento Municipal de Atribuição
de Lotes para Instalação de Actividades Económicas

25 de Julho de 2011. — O Vereador, no uso da competência delegada,
Carlos Alberto Fernandes Moreira.
305004182

MUNICÍPIO DE ELVAS
Aviso n.º 16064/2011
Homologação da lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/0,
torna-se pública a lista unitária de ordenação final resultante do procedimento concursal comum para a ocupação de dois postos de trabalho
em regime de contrato por tempo indeterminado na categoria/careira
de Técnicos Superiores na área de História, ramo Património Cultural
para a SOFBAH aberto por aviso n.º 6387/2011, publicado na 2.ª série
do Diário da República n.º 47 de 8 de Março de 2011, lista essa homologada por despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 27 de
Julho de 2011 e adiante transcrita:
Candidatos aprovados:
Tânia Cristina Morais Rico — 17,00 valores
Rui Eduardo Dores Jesuino — 15,55 valores
Candidatos Excluídos:
Andreia Cunha da Silva — a), b)
Elisabete Maria Ferreira Dias — a), b)
Hortense Isabel Verdades Cordeiro dos Santos — a), b), c)

Preâmbulo
O Regulamento Municipal de Atribuição de Lotes para Instalação de
Actividades Económicas foi aprovado pela Câmara Municipal de Évora,
em reunião de 23 de Janeiro de 2008, e pela Assembleia Municipal, em
reunião de 22 de Fevereiro de 2008.
Este regulamento foi elaborado tendo em conta necessidade de incentivar o investimento empresarial no concelho de Évora, procurando
definir-se medidas concretas de acolhimento, apoio e incentivo à actividade empresarial, de acordo com a estratégia de desenvolvimento
definida para o concelho de Évora.
Contudo, tem vindo a verificar-se que a concretização de tais desideratos tem sido prejudicada pela impossibilidade de, à luz dos seus
normativos, as empresas recorrerem à contratação de leasing imobiliário,
como meio de financiamento da aquisição dos lotes, razão pela qual os
artigos 11.º e 16.º do Regulamento passam a ter a seguinte redacção:
«Artigo 11.º
Da garantia e financiamento
1 — A Câmara Municipal de Évora poderá autorizar a hipoteca
do lote para garantia do empréstimo, para construção no lote que o
adquirente venha a contrair junto de entidades financeiras.
2 — Em alternativa à solução de financiamento prevista no número anterior, a Câmara Municipal de Évora poderá ainda, a requerimento do adquirente, autorizar a contratação de leasing imobiliário,
mantendo-se quer o adquirente, quer a entidade financeira adstritos
ao cumprimento de todas as obrigações e condições resultantes da
aplicação das normas do presente regulamento, as quais permanecem
em vigor não obstante aquele contrato.
3 — O requerimento de autorização deverá ser devidamente fundamentado e instruído com a minuta do respectivo contrato que terá
de ser aprovada pela Câmara Municipal.
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Artigo 16.º
Alienação/ Cedência de Lotes

1 —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2— ................................................
3— ................................................
4— ................................................
5— ................................................
6 — O preceituado nos números anteriores não prejudica a aplicação do n.º 2 do artigo 11.º, quando autorizado pela Câmara Municipal
de Évora.»
305016746

MUNICÍPIO DE FARO
Aviso n.º 16065/2011
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de Fevereiro e por força do disposto no artigo 73.º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008,
de 11 de Setembro, torna-se público que, de acordo com os processos de
avaliação elaborados nos termos do disposto no n.º 4 e 5 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que se encontram arquivados nos
seus processos individuais, foram concluídos com sucesso os períodos
experimentais, dos trabalhadores que a seguir se indicam:
Carreira de Assistente Técnico, Área de Educação:
Ana Maria Costa Santana Caleça;
Cristina de Moura Gonçalves Rações;
Maria Camila Henrique Cordeiro;
Maria João Pacheco Martins Santos.
Carreira de Assistente Operacional, Área de Educação:
Albertina Maria Delgado Brito.
Ana Catarina Sardinha Tuta;
Ana Cristina Horta Chagas Arsénio;
Ana Paula Samora;
Anaísa Rita Raposo;
Armandina Maria dos Reis Martins;
Hélder Sebastião da Silva;
Maria do Carmo Vaz Serra Aleixo Ribeiro;
Maria Eduarda Teresa Santos Dourado;
Vanda Isabel Ventura Milharó;
Virgínia Lucinda Guerra Aguiar Pires;
O tempo de duração do período experimental é contado para todos
os efeitos legais nas respectivas carreiras/categorias.
25 de Julho de 2011. — O Vice-Presidente da Câmara, Dr. Rogério
Conceição Bacalhau Coelho.
304985587
Aviso n.º 16066/2011
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de
ordenação final homologada do procedimento concursal comum para
preenchimento de um Posto de Trabalho na carreira de Técnico Superior,
na área de Segurança e Higiene, contemplado no Mapa de Pessoal da
Câmara Municipal de Faro, conforme Aviso n.º 240/2010, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 201, sob o n.º 29529/2010 de 15 de
Outubro de 2010, homologada por meu despacho datado de 25/07/2011,
afixada nos locais de estilo da Câmara Municipal e disponibilizada na
página electrónica deste Município (www.cm-faro.pt).
Lista unitária de ordenação final homologada
Candidatos aprovados:
1.º Carlos Manuel Martins do Nascimento — 17,50 valores;
2.º Sílvia Isabel Pontes Inácio Cebola — 14,68 valores;
3.º Luísa Maria Alves Mealha Stigter — 14,40 valores;
4.º Susana Raquel Pinheiro Calado — 13,70 valores;
5.º Sílvia Andreia Ruivo Brito — 13,50 valores;
6.º Maria de Jesus Dias Vicente — 12,78 valores;
7.º Carla Fortunata Dores Nascimento — 12,10 valores;
8.º António Francisco Correia de Matos Valdiviesso Guimarães —
11,90 valores.

Candidatos não aprovados:
Candidatos que obtiveram classificação inferior a 9,5 valores, na Prova
Escrita de Conhecimentos, realizada no dia 28/02/2011:
Marta Isabel Luís da Avó — 1.00 valores;
Ricardo Jorge Ferreira Martins — 4,50 valores.
Candidatos que não compareceram à Prova Escrita de Conhecimentos,
realizada no dia 28/02/2011:
Afonso Mendes de Albuquerque Rodrigues;
Brígida Gago Pereira;
Graça Luísa Morais Amaral;
Maria Inês Simões;
Nelson Filipe Martins Rodrigues;
Nelson Filipe Rosado Varela;
Patrícia Isabel Calarrão Coelho Augusto;
Paula Cristina Chaínho Pereira;
Sandra Carla Nunes Taylor dos Santos Lança;
Sílvia Cristina Pereira Lopes;
Susana Maria Varela Lopes;
Vera Marisa Pereira Aniceto.
Candidatos que obtiveram classificação inferior a 9,5 valores, na
Avaliação Psicológica, realizada no dia 19/05/2011:
Alexandre José de Jesus Viegas — 08,00 valores;
Helga Verónica Correia Neves da Silva Bernardes — 08,00 valores.
Os valores acima obtidos equivalem ao nível classificativo de reduzido, ficando Não Aptos, conforme contemplado na acta de critérios
datada de 30 de Setembro de 2010.
Candidatos que não compareceram à Avaliação Psicológica, realizada
no dia 19/05/2011:
Ana Maria Ferreira Trindade;
Andreia Solange Jacinto Abrantes;
José Pedro Camões Bota da Graça Romba;
Vera Cristina Oliveira Deodato.
Candidata que não compareceu à Entrevista Profissional de Selecção,
realizada no dia 17/06/2011:
Filomena Correia Colaço Marques.
26 de Julho de 2011. — O Vice-Presidente da Câmara, Dr. Rogério
Bacalhau Coelho.
304986234
Aviso n.º 16067/2011
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que, por meu
despacho de 25/07/2011, na sequência dos resultados obtidos no procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento de 1
Postos de Trabalho da carreira de Técnico Superior, Área de Engenharia
do Ambiente pertencente ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal
de Faro, conforme Aviso n.º 396/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 15/10/2010, sob o n.º 20522/2010, foi
celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas, na Modalidade
de Contrato por Tempo Indeterminado, em 25/07/2011, nos termos do
n.º 1 e 3 do artigo 9.º, artigo 20.º e 21.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro, com a remuneração correspondente à 2.ª Posição Remuneratória, 15.º Nível Remuneratório da Tabela Remuneratória Única dos
Trabalhadores que exercem Funções Públicas, no valor de € 1.201,48
(mil duzentos e um Euros e quarenta e oito cêntimos), com o candidato
Abel Romeu Lopes Nunes.
26 de Julho de 2011. — O Vice-Presidente da Câmara, Dr. Rogério
Conceição Bacalhau Coelho.
304986194
Aviso n.º 16068/2011
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que, por meu
despacho de 25/07/2011, na sequência dos resultados obtidos no procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento de um
Posto de Trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, da Área
de Património Cultural, pertencente ao Mapa de Pessoal da Câmara
Municipal de Faro, conforme Aviso n.º 389/2010, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 201, sob o n.º 20523/2010, de 15 de Outubro
de 2010, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas, na

