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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Aviso (extrato) n.º 10406/2019

Lista unitária de classificação final — PREVPAP
Nos termos do n.º 1, do artigo 10.º, da Lei n.º 112/2017, de 29 de de-

zembro, conjugado com o n.º 6, do artigo 36.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, torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candi-
datos, relativo ao procedimento concursal para constituição de vínculo 
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado para preenchimento de dez (10) postos de trabalho de Assistente 
Operacional (cantoneiro de limpeza), identificados pela Câmara Municipal 
de Alandroal em sua deliberação de 26 de setembro de 2018, restrito a 
candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de 
vínculos precários (PREVPAP), publicitado na Bolsa de Emprego Público 
pelo Aviso n.º OE201812/499, de 14 de dezembro, homologada por meu 
despacho de 10 de maio de 2019, afixada em local visível e público nas 
instalações do Edifício da Câmara Municipal de Alandroal e disponibili-
zada na página eletrónica do município em www.cm -alandroal.pt.

Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto 
recurso hierárquico, nos termos do artigo 39.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.

14 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Maria Aranha Grilo.
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 MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Aviso n.º 10407/2019
Paulo Jorge Marques Inácio, Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, 

torna público, que termos do n.º 1 do artigo 13.º e do n.º 1 do artigo 17.º do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto, a Assembleia Municipal, em sessão ordinária 
realizada no dia 29 de abril de 2019 sob proposta da Câmara Municipal de 
12 de abril de 2019, deliberou aprovar a alteração dos limites da Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) da cidade de Alcobaça e o Programa Estratégico 
de Reabilitação Urbana (PERU) da correspondente Operação de Reabilita-
ção Urbana (ORU). Mais se informa que, nos termos do termos do n.º 4 do 
artigo 13.º e do n.º 5 do artigo 17.º do RJRU, os elementos que integram 
esta deliberação podem ser consultados na página eletrónica da Câmara 
Municipal do Alcobaça (www.cm -alcobaca.pt) e na Equipa Multidisciplinar 
de Planeamento Estratégico e Património Arquitetónico do município de 
Alcobaça, sito no Parque de Negócios de Alcobaça, rua de Leiria, n.º 7, 
2460 -059 Alcobaça.

13 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Jorge 
Marques Inácio. 
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 MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Aviso (extrato) n.º 10408/2019

Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento de 
vinte e dois postos de trabalho de assistente operacional, área de 
educação, com vista à constituição de vínculo de emprego público 
por tempo indeterminado.
No cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º 

da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, na 
sequência da deliberação de câmara de 29/05/2019, e por despacho do 
Sr. Presidente n.º 41/2019 de 30/05, se encontra aberto procedimento 
concursal comum, para recrutamento de vinte e dois postos de trabalho, 
da carreira/categoria de assistente operacional, área da educação, durante 
10 dias úteis, a contar da data da publicação integral deste procedimento, 
na bolsa de emprego público (BEP), acessível em www.bep.gov.pt. Esta 
publicitação na BEP, ocorrerá no dia útil seguinte à presente publicação, e 
é onde encontrará todos os requisitos formais de admissão e provimento, 
os métodos de seleção, a composição do júri, e outras informações de 
interesse para a apresentação da candidatura.

A caracterização dos postos de trabalho em função da atribuição, com-
petência ou atividade consiste no seguinte: As funções a desempenhar 
pelos candidatos estão enquadradas em diretivas gerais bem definidas e 
passam por contribuir para o bem -estar e segurança dos alunos, auxiliar 
todos os intervenientes no processo educativo na organização; realização 
e desenvolvimento regular das atividades. Execução de tarefas de apoio 
elementares, como a higienização dos utensílios e equipamentos e espaço 
físico; Identificação de situações de carência ou de necessidade de inter-
venção urgente; Respeitar a natureza confidencial da informação relativa 
aos alunos e respetivos familiares; acolhimento e entrega de alunos e 
apoio durante a refeição, almoço e lanche. Os candidatos devem possuir 
o seguinte perfil e competências: Saber trabalhar em equipa, relacionar-
-se com as crianças e profissionais de outras áreas, possuir a capacidade 
de desenvolver tarefas em situações de pressão e contrariedade, saber 
seguir as orientações dadas pelo docente e interpretar as necessidades 
das crianças, confortar as crianças favorecendo o desenvolvimento de 
um ambiente seguro, apoiar as crianças no desenvolvimento das suas 
autonomias de vida, como a higiene pessoal, alimentação e relaciona-
mento interpessoal.

O nível habilitacional exigido corresponde à titularidade da escolari-
dade obrigatória, aferida em função da data de nascimento do candidato, 
e nos termos dos artigos 12.º, n.º 1 e 13.º, n.º 1, ambos do Decreto -Lei 
n.º 538/79, de 31 de dezembro, a 4.ª classe para os nascidos até 1 de 
janeiro de 1967, o 6.º ano de escolaridade para os nascidos após esta data, 
inclusive. Para os nascidos a partir de 1 de janeiro de 1981, é exigido o 
9.º ano de escolaridade, nos termos dos artigos 6.º e 66.º, da Lei n.º 46/86, 
de 14 de outubro (Lei de bases do sistema educativo), e o 12.º ano, para 
os nascidos depois de 1996, de acordo com o n.º 4 do artigo 2.º da Lei 
n.º 85/2009, de 27 de agosto. Não será possível a substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional.

31 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Fernando Pinto.
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 MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Aviso n.º 10409/2019

Avaliação do período experimental — Procedimento Concursal 
para celebração de contrato de trabalho por tempo indetermi-
nado com um Assistente Técnico — Administrativo — aviso de 
abertura publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 136, 
de 17 de julho de 2018.
No uso da competência delegada pelo Sr. Presidente da Câmara, pelo 

Despacho n.º 19, de 5 de abril de 2018, em matéria de Recursos Huma-
nos, torno público que, nos termos dos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, que o trabalhador, David Manuel da Silva Fernandes, concluiu 
com sucesso o período experimental, na carreira/categoria de Assistente 
Técnico — Administrativo, com a avaliação final de 15,02 valores, na 
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 


