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de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado na carreira e categoria de assistente operacional 
e 1 posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de assistente 
técnico do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Vale de Cambra, 
Referencia C, 1 Assistente Operacional (Limpeza), publicado pelo aviso 
n.º 1685/2015 DR 2.ª Série n.º 30 de 12 de fevereiro de 2015.

Lista unitária de ordenação final
dos candidatos aprovados 

Candidatos PC AP CF OF 

Ana Cristina Costa Pinheiro Bastos. . . . . . 14,7 16 15,09 1.º 
Maria Fernanda de Jesus Vilar de Pinho. . . 16,1 12 14,87 2.º
Sílvia Maria Carvalho dos Santos  . . . . . . . 16 12 14,8 3.º
Maria Regina Martins da Silva  . . . . . . . . . 15,8 12 14,66 4.º
Ana Maria Tavares Henriques  . . . . . . . . . . 13,3 12 12,91 5.º
Brites da Costa Tavares Vieira . . . . . . . . . . 13,3 12 12,91 6.º
Maria da Graça Nunes Barbosa Albergaria 12,9 12 12,63 7.º
Anita Fernandes de Oliveira  . . . . . . . . . . . 12,4 12 12,28 8.º
Helena Sofia Pinho de Jesus  . . . . . . . . . . . 12 12 12 9.º

em que:
PC — Prova de Conhecimentos
AP — Avaliação Psicológica
CF — Classificação Final
OF — Ordenação Final

 Candidatos excluídos na sequência da aplicação 
de cada um dos métodos de seleção 

Nome Motivo da exclusão

Arnaldo Jorge Paulino de Brito. . . Desistiu na Prova de Conhecimen-
tos.

Claudia Marlene Tavares Barreiro Não compareceu a Prova de Co-
nhecimentos.

Diana Catarina Cruz Gomes  . . . . Não compareceu a Prova de Co-
nhecimentos.

Elsa Maria Alves de Almeida. . . . Não compareceu a Prova de Co-
nhecimentos.

Joana Lúcia Soares Cruz  . . . . . . . Não compareceu a Prova de Co-
nhecimentos.

Liliana Patricia Chaves Maurício. . . Em virtude de ter obtido no método 
de selecção Avaliação Psicoló-
gica, uma valoração inferior a 
9,5 valores.

Pedro Fernando Fernandes Oliveira Não compareceu a Prova de Co-
nhecimentos.

Ramiro Soares da Costa . . . . . . . . Desistiu na Prova de Conhecimen-
tos.

William Aisha Ribeiro Sanzuela . . . Não compareceu a Prova de Co-
nhecimentos.

 2 — A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despacho 
de Sr. Presidente da Câmara Municipal, José Alberto Freitas Soares 
Pinheiro Silva de 30 de setembro, foi notificada aos candidatos, através 
de oficio registado, encontrando -se afixada em local visível e público 
no Serviço de Atendimento ao Munícipe desta Câmara Municipal e 
disponibilizada na página electrónica em www. cm -valedecambra.pt 
tudo nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

3 — Do despacho de homologação da referida Lista pode ser in-
terposto recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

5 de outubro de 2015. — A Vereadora em Regime de Permanência 
com Competências Delegadas, Maria Catarina Lopes Paiva.

309035083 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso n.º 12357/2015

Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, torna -se público de que, de acordo os despachos do Sr. Presidente 
da Câmara de 2015/09/30, foram providos, ao abrigo da alínea a) do 
n.º 2 do artigo 9.º Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, os traba-
lhadores David Rosa Fialho, Mauro Daniel Martins Crispim e Vítor 
Emanuel Alves Pacheco, na categoria de Técnico de Informática, Grau 1, 
Nível 1 (carreira não revista), a que corresponde o nível remuneratório 
entre 13 e 14 da Tabela Remuneratória Única.

2 de outubro de 2015. — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, 
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo 
Serra Barreiros.

308993759 

 MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA
Edital n.º 957/2015

Classificação do Edifício dos Paços do Concelho de Vila Viçosa, 
situado na Praça da República,

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 30 de setembro de 2015 
foi determinado publicitar a deliberação da Assembleia Municipal de 
29 de setembro de 2015, referente à aprovação por unanimidade da 
Classificação do Imóvel de Interesse Municipal (M.I.M. — Monumento 
de Interesse Municipal), do Edifício dos Paços do Concelho de Vila 
Viçosa, 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.cm -vilavicosa.pt.

13 de outubro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
João Fontainhas Condenado.

309025533 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LUSTOSA 
E BARROSAS (SANTO ESTÊVÃO)

Edital n.º 958/2015

Brasão, Bandeira e Selo
Armando da Costa e Silva, presidente da Junta de Freguesia da União 

das Freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo Estêvão), do município 
de Lousada:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da 
União das Freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo Estêvão), do muni-
cípio de Lousada, tendo em conta o parecer emitido em 4 de fevereiro 
de 2015, pela Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos 
Portugueses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea p), do n.º 1 
do art.º 9.º do Decreto -Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, sob proposta 
desta Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 25 
de setembro de 2015.

Brasão: escudo de vermelho com monte de ouro, rematado por pano de 
muralha de prata, lavrado e aberto do campo; em chefe ramo de videira 
de prata, folhado do mesmo e frutado de ouro, posto em faixa. Listel 
de prata ondulado com a legenda em negras maiúsculas “UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE LUSTOSA E BARROSAS (SANTO ESTÊVÃO)”. 
Coroa mural de prata de três torres.

Bandeira: de branco. Cordões e borlas de prata e vermelho. Haste e 
lança douradas.

Selo: nos termos do artigo 18 da Lei 53/91, com a legenda “União 
das Freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo Estêvão)”.

7 de outubro de 2015. — O Presidente, Armando da Costa e Silva.
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