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Observações:

publicitado na BEP com o código de oferta OE201803/0961.
b) Por não ter comparecido ao método de seleção Entrevista Profis-

sional de Seleção.

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, da atual redação da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro e para efeitos do disposto nos 

acima referido.

encontra afixada nas instalações da Câmara Municipal e publicitada na 
página eletrónica do Município (www.cm -montemorvelho.pt).

17 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Emílio 
Augusto Ferreira Torrão, Dr.

311513456 

Anulação de Procedimento Concursal

alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, torna -se 
público que, por despacho da Exm.ª Sr.ª Vereadora Maria Isabel Costa, 
exarado em 02 -07 -2018, foi determinada a anulação do procedimento 

tente de Arqueologia e da Paisagem.

cionado.

311496277 

Projeto de Regulamento Municipal de Reconhecimento 
de Estabelecimentos e Entidades 

de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local

Henrique Bertino Batista Antunes, Presidente da Câmara Municipal de 
Peniche, no uso das competências conferidas pelas alíneas b) e t) do n.º 1 
do artigo 35.º, conjugado com o artigo 56.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, torna público que por deliberação da Câmara Municipal 
de Peniche n.º 852/2018, tomada em reunião ordinária de 25 de junho, foi 
aprovado o Projeto de Regulamento Municipal de Reconhecimento de Es-

o referido projeto de regulamento a consulta pública, por um prazo de 

da República, podendo o mesmo ser consultado na internet, na página 
do Município de Peniche.

remetidas por correio postal para o Largo do Município, 2520 -239 Peniche, 
ou por correio eletrónico para cmpeniche@cm -peniche.pt, ou entregues na 
Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, nos dias úteis, 
entre as 9:00 e as 13:00 horas e entre as 14:00 e as 16:00 horas.

nas Juntas de Freguesia, bem como na Secção de Taxas e Licenças e 
Apoio aos Órgãos Municipais, sito no Largo do Município, 2520 -239 
Peniche, durante o horário normal de funcionamento.

3 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, Henrique Bertino 
Batista Antunes.

311493369 

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas

n.º 35/2014, de 20 de junho, se faz público que, na sequência da con-
clusão do respetivo procedimento concursal comum de recrutamento 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, e por despacho do signatário de 19 de junho de 2018, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com efeitos a partir de 25 de junho de 2018, com o seguinte 
candidato aprovado no procedimento:

Nuno Henrique de Almeida Barros, o único candidato aprovado no 

categoria de Assistente Operacional — Eletricista, da carreira geral de 

nível 1 da tabela remuneratória única.
A presente contratação não está sujeita a fiscalização prévia do Tri-

bunal de Contas.
Com competências delegadas.

25 de junho de 2018. — O Vereador, Dr. Pedro Miguel Mouro Lou-
renço.

311495167 

em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e por se ter frustrado a notificação por carta registada com aviso 

do mês de maio de 2018 teve início a instrução do processo disciplinar 

2018, aos dois dias do mês de fevereiro de 2018, teve início a instrução 
do processo disciplinar n.º 001/2018, instaurado por meu despacho de 

n.º 002/2017, instaurado ao trabalhador por despacho de 16 de janeiro 
de 2017, da Senhora Vereadora Maria Manuela Calado e cuja instrução 
teve início no dia um do mês de fevereiro de 2017, por estar indiciada 
a violação do dever geral de assiduidade.

Nos termos do disposto no artigo 214.º, n.os 2 e 3, da Lei Geral do 

Carlos Miguel Matias Serra, de que contra si foi deduzida Acusação, 
e que tem um prazo de trinta dias, contados da data da publicação do 
presente aviso, para apresentar a sua defesa.

O trabalhador poderá consultar o processo na Divisão de Recursos 
Humanos, sita nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, 

Santos Gonçalves.
311496633 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, faz -se público que, 

concursais comuns abertos por publicação do Aviso n.º 221/2017, no 
Diário da República, 2.ª série, Parte H, n.º 4, de 5 de janeiro, retificado 

República, 2.ª série, Parte H, n.º 11, de 16 de janeiro, para celebração 
de contrato de trabalho em funções pública por tempo indeterminado 
(relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado), para 
ocupação de vários postos de trabalho na categoria de assistente ope-


