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 ANEXO III

Vala tipo em pavimento betuminoso 

  
 311512419 

 MUNICÍPIO DE FAFE

Aviso n.º 10722/2018

Procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de em-
prego público por tempo indeterminado com vista à ocupação 
de 1 posto de trabalho da carreira/categoria Técnico Superior 
(Psicologia) - Programa de Regularização de Vínculos Precá-
rios.

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
1 — Em cumprimento do disposto nos n.s 4, 5 e 6 do artigo 36.º conju-

gado com a alínea d)do n.º 3 do artigo 30.º, todos da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 

de 06 de abril, torna -se pública a lista de ordenação final, homologada 
por meu despacho de 16 de julho de 2018, no relativo ao procedimento 
concursal de regularização de vínculos precários para o preenchimento 
de 1 posto de trabalho para a carreira e categoria de técnico superior 
(Psicologia), aberto pela Oferta de Emprego OE201705/719, publicitada 
na Bolsa de Emprego Público, em 14 -05:

Lista de Ordenação Final 

Nome Classificação Final

Ana Cláudia Gomes Ribeiro Lobo Matos  . . . . . . . . 16,67 Valores

 2 — A lista de ordenação final encontra -se disponível para consulta 
na página eletrónica do Município, em www.cm -fafe.pt e afixada em 
local visível e público no átrio dos Paços do Município.

3 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da citada Portaria, do des-
pacho de homologação da lista de ordenação final pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar.

16 de julho de 2018. — O Vice -Presidente, Parcídio Summavielle, Dr.
311512865 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Aviso n.º 10723/2018
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, alterado pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do pro-
cedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para ocupação do posto de trabalho, 
a seguir identificado, no âmbito da regularização extraordinária dos 
vínculos precários, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público em 4 de abril 
de 2018.

1 Técnico Superior, com especialização em segurança contra incêndios 
em edifícios para o Departamento de Obras Municipais.

1.º Marisa Filipa Martins Rodrigues — 14,13 valores

Nos termos dos n.os 4 e 5 do art.º 36.º, da citada Portaria, fica notifi-
cada a candidata de que foi homologada, por despacho de 16.07.2018, 
a lista unitária de ordenação final.

16 de julho de 2018. — A Vereadora de Recursos Humanos, Sofia 
Ferreira.

311511374 

 MUNICÍPIO DE LAGOS

Aviso n.º 10724/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto -Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, em conjugação com 
o artigo 12.º do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação, 
Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de Lagos, torna -se 
público que se encontra aberto um período de discussão pública, com 
a duração de 15 dias úteis a contar do 5.º dia seguinte ao da publicação 
do presente Aviso na 2.ª série do Diário da República, respeitante ao 
projeto de alteração ao loteamento titulado pelo alvará 23/88 (proc. 
n.º 20/2017), sito no Cerro das Mós — Lagos, freguesia de São Sebas-
tião o qual incide sobre o lote n.º 317, cujo requerente é Construções 
Manuel Andrade L.da.

Nestes termos, o referido projeto poderá ser consultado na Sec-
ção Administrativa/Unidade Técnica de Obras Particulares (Edi-
fício Paços do Concelho Séc. XXI, Piso 0), entre as 9:00 horas e 
as 16:00 horas, mediante requerimento cujo modelo encontra -se 
disponível no balcão virtual desta Câmara Municipal, podendo todos 
os interessados, no decurso do prazo acima indicado, apresentarem, 
por escrito, as reclamações, observações ou sugestões que acharem 
por convenientes.

13 de junho de 2018. — A Presidente da Câmara, Maria Joaquina 
Baptista Quintans de Matos.
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