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 MUNICÍPIO DE VELAS

Aviso n.º 8162/2017

Cessação da relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público, que cessaram, as relações 
jurídicas de emprego público, os trabalhadores abaixo mencionados:

Aposentação:
Guilherme Costa Cabral — Assistente Operacional com CTFP por 

tempo indeterminado — Pos 3 Nível 3 — com efeitos a 01 -02 -2016,
Manuel Moniz da Ponte — Assistente Operacional com CTFP por 

tempo indeterminado — Pos 5 Nível 5 — com efeitos a 01 -05 -2016,
António Sousa Teixeira — Assistente Operacional com CTFP por 

tempo indeterminado — Pos 5 Nível 5 — com efeitos a 01 -05 -2016.

Falecimento:
Emílio Luiz Machado — Assistente Operacional com CTFP por tempo 

indeterminado — Pos 5 Nível 5 — com efeitos a 25 -03 -2017.
29 de junho de 2017. — O Presidente, Luís Virgílio de Sousa da 

Silveira.
310604125 

 Aviso n.º 8163/2017

Contratação por tempo indeterminado de um técnico superior: 
administração pública/economia e finanças

Luís Virgílio de Sousa da Silveira, Presidente da Câmara Municipal 
de Velas, torna público que o concurso para contratação por tempo inde-
terminado de um Técnico Superior — Administração Pública/Economia 
e Finanças, publicitado por aviso n.º 6347/2017, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 108/2017, de 05 de junho, ficou deserto.

30 de junho de 2017. — O Presidente, Luís Virgílio de Sousa da 
Silveira.

310606426 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO

Aviso n.º 8164/2017

Cessação de Relação Jurídica de Emprego Público
Nos termos e em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por 
despacho da direção da Caixa Geral de Aposentações de 26 de abril 
de 2017, foi concedida a aposentação ao trabalhador Manuel Virgílio 
Rodrigues Marrafa, contratado por tempo indeterminado na categoria 
de assistente operacional com a posição remuneratória entre a 06 e 07, 
e o nível remuneratório entre 06 e 07.

Por despacho do Senhor Vereador da Câmara Municipal, com com-
petência delegada em matéria de pessoal, este trabalhador foi desligado 
do serviço com efeitos a 1 de junho de 2017.

30 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Bernardino António 
Bengalinha Pinto.

310604369 

 FREGUESIA DE ALFENA

Aviso n.º 8165/2017
Para efeito do estatuído no n.º 6 do artigo 31.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, notificam -se os candidatos aos procedimentos concursais 
comuns de seleção e recrutamento de 1 Técnico Superior e 1 Assistente 
Técnico, na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, a que se refere o aviso de abertura n.º 15684/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 239 em 15 de dezembro 
de 2016, que as atas onde constam as deliberações do júri, se encontram 
afixadas na Junta de Freguesia e publicadas na página eletrónica da Junta 
de Freguesia de Alfena (www.freguesiadealfena.pt).

Nessas mesmas atas constam as listas definitivas dos candidatos 
admitidos à prova de avaliação psicológica, bem como a informação 

 FREGUESIA DE ALVALADE

Aviso n.º 8166/2017

Listas de candidatos admitidos e excluídos
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 Presi-
dente de júri do procedimento concursal comum publicitado pelo Aviso 
n.º 4935/2017, no Diário da República, 2.ª série — N.º 87 — 5 de maio, 
informa que se encontram afixadas 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/) as listas de candidatos admitidos e excluídos.

2 — Informam -se ainda os candidatos excluídos do direito que lhe 
assiste em participar na audiência dos interessados, de acordo com o 
disposto nos artigos 30.º e 31.º do anexo da Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril, e no Código do Procedimento Administrativo. Os interes-
sados devem fazê -lo por escrito, através de formulário disponível nos 
locais em cima mencionados, no prazo de 10 dias úteis a contar da data 
da publicação deste aviso.

19 de junho de 2017. — O Vogal do Executivo, Mário Branco.
310607617 

relacionada com a data, horário e local da realização do método de 
seleção a aplicar aos candidatos, nos termos do n.º 1 do artigo 32.º da 
Portaria supra mencionada.

30 de junho de 2017. — O Presidente, Dr. Arnaldo Pinto Soares.
310606483 

 Aviso n.º 8167/2017

Listas de classificações da Entrevista de Avaliação 
de Competências, da Avaliação Psicológica 

e Lista Unitária de Ordenação Final (provisória)
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:

Para os efeitos previstos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º do anexo 
da Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, que as listas de classificações 
da Entrevista de Avaliação de Competências, da Avaliação Psicológica 
e Lista Unitária de Ordenação Final (provisória), do Procedimento Con-
cursal comum para recrutamento de um posto de trabalho, aberto pelo 
Aviso n.º 15876/2016, Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 20 de 
dezembro de 2016, se encontram afixadas nas instalações da Freguesia 
de Freguesia de Alvalade (Rua Conde de Arnoso, n.º 5 -B, 1700 -112 
Lisboa) e disponíveis para consulta na sua página eletrónica.

Informamos que, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da pu-
blicação deste aviso no Diário da República, os candidatos podem 
pronunciar -se, por escrito, através do formulário para o exercício do 
direito de participação de interessados, disponível na página eletrónica 
e nas instalações supramencionadas, o qual deverá ser remetido para a 
mesma morada, por correio registado com aviso de receção ou entregue 
pessoalmente, na mesma morada, de segunda a sexta -feira, no horário 
das 09h00 às 18h00.

3 de julho de 2017. — O Vogal, Mário Branco.
310607577 

 Aviso n.º 8168/2017

Listas de classificações da Entrevista de Avaliação
de Competências, da Avaliação Psicológica

e Lista Unitária de Ordenação Final (provisória)
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:

Para os efeitos previstos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º do anexo 
da Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, que as listas de classificações 
da Entrevista de Avaliação de Competências, da Avaliação Psicológica 
e Lista Unitária de Ordenação Final (provisória), do Procedimento Con-
cursal comum para recrutamento de um posto de trabalho, aberto pelo 
Aviso n.º 15876/2016, Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 20 de 


