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deve ler-se:
«Requisito relativo ao nível habilitacional: Ref.ª 3/RH/2019 — li-

cenciatura em engenharia civil, conforme decorre do n.º 1 do ar-
tigo 34.º e n.º 1 alínea c) do artigo 86.º da LTFP, não sendo admitida 
a possibilidade de substituição do nível habilitacional exigido por 
formação ou experiência profissional, e inscrição válida como mem-
bro efetivo na respetiva Ordem Profissional/Associação Profissional; 
Ref.ª 4/RH/2019 — licenciatura em arquitetura paisagista, conforme 
decorre do n.º 1 do artigo 34.º e n.º 1 alínea c) do artigo 86.º da LTFP, 
não sendo admitida a possibilidade de substituição do nível habilita-
cional exigido por formação ou experiência profissional, e inscrição 
válida como membro efetivo na respetiva Ordem Profissional/Asso-
ciação Profissional;»

2 — No ponto 6.2 alínea b), onde se lê:
«b) Documento comprovativo do requisito indicado no ponto 3.2, 

bastando que os candidatos entreguem fotocópia simples do certificado 
de habilitações académicas ou de outro documento idóneo, legalmente 
reconhecido para o efeito;»

deve ler-se:
«b) Documento comprovativo do requisito indicado no ponto 3.2, 

bastando que os candidatos entreguem fotocópia simples do certi-
ficado de habilitações académicas ou de outro documento idóneo, 
legalmente reconhecido para o efeito, e ainda, e no que respeita às 
Ref.as 3/RH/2019 e 4/RH/2019, fotocópia do documento comprova-
tivo da inscrição válida como membro efetivo na respetiva Ordem 
Profissional/Associação Profissional;»

É concedido um prazo adicional de dez dias úteis para a apresentação 
de candidaturas, a contar do dia seguinte ao da publicação da presente 
declaração de retificação, mantendo-se as candidaturas entregues no 
âmbito da publicitação inicial.

17 de maio de 2019. — A Presidente da Câmara, Cidália Maria de 
Oliveira Rosa Ferreira.

312308593 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 10590/2019
Dr.ª Luísa Maria Neves Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos, faz público que, nos termos dos n.os 4 e 6 do artigo 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, da atual redação, se en-
contra afixado no placar do átrio de entrada do Departamento de Re-
cursos Humanos e disponível na página eletrónica da câmara (www.
cm -matosinhos.pt) a lista unitária de ordenação final, dos candidatos 
aprovados ao procedimento concursal comum, para contratação por 
tempo indeterminado, de um Técnico Superior (Licenciatura em Geogra-
fia), para a divisão Loja do Munícipe, aberto pelo aviso n.º 6986/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 
2018, homologada a 22 de março de 2019: 1.ª classificada, Ana Catarina 
Ferreira Borges, — 15,48 valores; 2.ª classificada, Joana Filipa Costa 
Fernandes — 13,54 valores; 3.º classificado, Hélder Tiago Ferreira 
Quintas de Oliveira — 12,90 valores, 4.ª classificada, Maria João Martins 
Gonçalves — 12,22 valores.

Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da referida Portaria irá ser consti-
tuída reserva de recrutamento interno, uma vez que, a lista contém um 
número de candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a 
ocupar.

Conforme previsto no artigo 39.º, n.º 3 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, da atual redação, da homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso tutelar.

04/06/2019. — A Presidente da Câmara, Luísa Salgueiro, Dr.ª
312354058 

 MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Anúncio n.º 113/2019
Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

na sua atual redação, torna -se público que no Município de Melgaço 
ocorreram alterações nos seguintes trabalhadores:

Consolidação de Mobilidade:
Luis Filipe Lima Sousa a partir de 21 de fevereiro de 2019;

Edgar Fernando Barreiros Rodrigues a partir de 14 de fevereiro de 
2019;

Orlanda Rodrigues Pereira a partir de 14 de fevereiro de 2019;
Estrela Fernanda Cerqueira Meleiro Rodrigues a partir de 14 de 

fevereiro de 2019.

Rescisão de contrato de trabalho a partir de 01 de janeiro 2019: Maria 
Cândida Fernandes de Barros.

Aposentação: Maria das Dores Gonçalves a partir de 06 de fevereiro 
de 2019; Luis Filipe Penúrias Milho a partir de 26 de fevereiro de 2019.

Contratação no âmbito de procedimentos concursais: Contrato de 
Trabalho por tempo Indeterminado, Aviso n.º 5319/2018 de 19 de 
abril: Patrícia Torres Lourenço a partir de 15 de janeiro de 2019; Aviso 
n.º 7796/2018 de 11 de junho: Carlos Manuel Anil de Carvalho a partir 
de 01 de fevereiro de 2019.

Contrato de Trabalho a termo incerto, Aviso n.º 11573/2018 de 17 de 
agosto: Miguel Lopes de Sousa partir de 15 de janeiro de 2019.

31 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Manoel Batista 
Calçada Pombal.

312348761 

 MUNICÍPIO DE MONÇÃO

Aviso n.º 10591/2019
Em cumprimento do disposto no n.º 1, a) do art.º 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna-se público que, por despacho da vereadora da 
educação, juventude e recursos humanos, por delegação de competên-
cias, deste Município, e após a anuência do organismo de origem, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria, 
do assistente técnico, Luís Filipe Lima Sousa no mapa de pessoal deste 
Município, nos termos do disposto no art.º 99.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, com produção de efeitos a 01 de fevereiro de 2019.

29 de maio de 2019. — A Vereadora da Educação, Juventude e Re-
cursos Humanos, Natália Rocha.

312344062 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 10592/2019

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11/07, 

torna -se público que as listas de ordenação final dos candidatos ao con-
cursos internos de acesso limitado para ocupação de dois postos de tra-
balho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado na carreira de Fiscal Municipal, na categoria de Fiscal 
Municipal de 1.ª classe (1.º escalão) e na categoria de Fiscal Municipal 
Especialista Principal, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 62, de 28/03/2019, homologadas através dos 
meus Despachos n.º 1917/2019 e n.º 1918/2019, datados de 22/05/2019, 
encontram -se afixadas na Divisão de Recursos Humanos e Jurídica e 
disponíveis na página eletrónica do município: www.cm -odemira.pt.

Competência delegada.
23/05/2019. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Telma Cris-

tina Felizardo Guerreiro.
312341981 

 MUNICÍPIO DE OLHÃO

Aviso (extrato) n.º 10593/2019

Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação do Município de Olhão

António Miguel Ventura Pina, Presidente da Câmara Municipal de 
Olhão, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3, 
alínea c) do artigo 100.º e no n.º 1 do artigo 101.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, que a Câmara Municipal deliberou, em reunião realizada 
no dia 29 de maio de 2019, submeter a consulta pública, pelo prazo de 
30 dias, contados do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso, 
a alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do 


