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da CMVNG, www.cm-gaia.pt, — Informação — Recursos humanos, e
num jornal de expansão nacional.
20 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
25 de junho de 2015. — O Vereador, por delegação de competências,
Dr. Manuel Monteiro.
308749665

MUNICÍPIO DE VILA REAL
Aviso n.º 7975/2015
Para os devidos efeitos torna-se público que, na sequência do procedimento concursal comum de recrutamento de trabalhadores, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de
16 de agosto de 2013, foram homologadas por meu Despacho, datado
de 1 de junho de 2015, as atas de avaliação final que comprovam que
foram concluídos com sucesso, os períodos experimentais de:
Ana Bela Maio Meireles, para ocupação de posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (área de auxiliar técnico de
biblioteca), a exercer funções na Biblioteca Municipal de Vila Real.
António Duarte Pereira Lopes de Carvalho, para ocupação de posto
de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (área de
auxiliar técnico de museografia), a exercer funções no Museu de Som
e Imagem.
Fernando Manuel Barreira Cardoso da Silva, para ocupação de posto
de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (área de
auxiliar técnico de biblioteca), a exercer funções na Biblioteca Municipal de Vila Real.
José Carlos dos Santos Penelas, para ocupação de posto de trabalho
da carreira e categoria de assistente operacional (área de carpinteiro), a
exercer funções no Teatro Municipal de Vila Real.
Maria José Dinis Ferreira da Silva, para ocupação de posto de
trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (área de
auxiliar de serviços gerais), a exercer funções no Teatro Municipal
de Vila Real.
Marta Maria Gonçalves Sampaio Pereira, para ocupação de posto
de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (área
de auxiliar técnico de museografia), a exercer funções no Museu
da Vila Velha.
Miguel José Fernandes Lopes, para ocupação de posto de trabalho da
carreira e categoria de assistente operacional (área de guarda noturno),
a exercer funções no Teatro Municipal de Vila Real.
Paula Cristina Matos Monteiro, para ocupação de posto de trabalho
da carreira e categoria de assistente operacional (área de bilheteiro/rececionista), a exercer funções no Teatro Municipal de Vila Real.
Vilma Mónica Fernandes dos Santos, para ocupação de posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (área de bilheteiro/
rececionista), a exercer funções no Teatro Municipal de Vila Real.
7/07/2015. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos,
Eng. Adriano António Pinto de Sousa.
308779473

forma de projeto, foi publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 70
de 10 de abril de 2015 e objeto de apreciação pública, nos termos do
disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro.
6 de julho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
João Fontainhas Condenado.
308779157
Aviso n.º 7978/2015
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, faz público que a Assembleia Municipal de Vila
Viçosa, na 3.ª Sessão Ordinária do ano 2015, realizada a 29 de junho,
aprovou o Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas
Residuais Urbanas que, sob a forma de projeto, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 58 de 24 de março de 2015 e objeto de
apreciação pública, nos termos do disposto no artigo 118.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de novembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de janeiro.
6 de julho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
João Fontainhas Condenado.
308778858
Edital n.º 661/2015
Classificação do Convento de Nossa Senhora do Amparo, ou de S. Paulo,
ou Fábrica de São Paulo, situado no Largo D. João IV,
em Vila Viçosa, como monumento de interesse municipal (MIM)
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal
de Vila Viçosa;
Faz público, em cumprimento do disposto no artigo 56.º da Lei
n.º 75/2013, de 12/09, que por Despacho de 02 de julho de 2015 foi
determinado publicitar a deliberação da Assembleia Municipal de 29 de
junho de 2015, referente à aprovação por unanimidade da Classificação
do Imóvel de Interesse Municipal (M.I.M. — Monumento de Interesse
Municipal), do Convento de Nossa Senhora do Amparo ou de S. Paulo,
ou Fábrica de São Paulo, freguesia de Nossa Senhora e S. Bartolomeu,
Concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora.
Para constar e legais efeitos se faz público o presente edital e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume, bem
como num jornal de âmbito regional, na 2.ª série do Diário da República
e site do município de Vila Viçosa www.com-vilavicosa.pt.
3 de julho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
João Fontainhas Condenado.
308781919

FREGUESIA DE ARAZEDE
Aviso n.º 7979/2015
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado e nomeação do júri do período experimental

MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA
Aviso n.º 7976/2015
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal
de Vila Viçosa, faz público que a Assembleia Municipal de Vila Viçosa,
na 3.ª Sessão Ordinária do ano 2015, realizada a 29 de junho, aprovou
a alteração ao Regulamento de Tabela de Taxas e Licenças que, sob a
forma de projeto, foi publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 49
de 11 de março de 2015 e objeto de apreciação pública, nos termos do
disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro.
6 de julho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
João Fontainhas Condenado.
308779051
Aviso n.º 7977/2015
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal
de Vila Viçosa, faz público que a Assembleia Municipal de Vila Viçosa,
na 3.ª Sessão Ordinária do ano 2015, realizada a 29 de junho, aprovou a
alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo que, sob a

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 Operacional, para constituição de
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso
n.º 1290/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 24, de 04 de fevereiro
e após negociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, com Avelino Miguel Ribeiro
Salvador, com data de início a 01 de julho de 2015, com a remuneração
correspondente à 1.ª posição remuneratória e com o nível remuneratório
1 da tabela remuneratória única, equivalente a 505,00 €. Para os efeitos
previstos nos artigos 45.º e 46.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, o júri do período experimental terá a seguinte composição:
Presidente: Eusébio Ramos Sousa Campos — Presidente da Junta de
Freguesia de Arazede;
1.º Vogal Efetivo: Jaime Gomes Nogueira — 1.º Vogal da Junta de
Freguesia de Arazede
2.º Vogal Efetivo: Fernando Dinis Marques — Tesoureiro da Junta
de Freguesia de Arazede;
1.º Vogal Suplente: Maria Helena da Costa Carapinheiro — Assistente
Técnica na Freguesia de Arazede;

