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emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchi-
mento de um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior, 
atividade de engenharia mecânica, o Município de Albufeira celebrou 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 
com Rui Pedro da Costa Azevedo, para a carreira/categoria de técnico 
superior, posição 2, nível 15, remuneração base de € 1201,48, com 
efeitos a 3 de setembro de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

19 de setembro de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311662497 

 Aviso n.º 14021/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que, realizado que foi o 
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preen-
chimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de assistente 
operacional, atividade de leitor, o Município de Albufeira celebrou 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 
com Ricardo Patarata Diogo, para a carreira/categoria de assistente 
operacional, posição 1, nível 1, remuneração base de € 580,00, com 
efeitos a 3 de setembro de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

19 de setembro de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311662431 

 Aviso n.º 14022/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que, realizado que 
foi o procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro — tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de técnico superior, atividade de artes visuais — mul-
timédia, o Município de Albufeira celebrou Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado com Rafael Gonçalves 
Coelho, para a carreira/categoria de técnico superior, posição 2, nível 15, 
remuneração base de € 1201,48, com efeitos a 3 de setembro de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

19 de setembro de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311662407 

 Aviso n.º 14023/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que, realizado que 
foi o procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro — tendo em vista o preenchimento de um posto de traba-
lho na carreira/categoria de técnico superior, atividade de educação e 
comunicação — multimédia, o Município de Albufeira celebrou Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado com Pedro 
Miguel Faustino Dias, para a carreira/categoria de técnico superior, 
posição 2, nível 15, remuneração base de € 1201,48, com efeitos a 3 
de setembro de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

19 de setembro de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311662359 

 Aviso n.º 14024/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que, realizado que foi o 
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preen-
chimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria de assistente 
operacional, atividade de cozinheiro, o Município de Albufeira celebrou 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado 
com Elsa Maria Sousa Bico Gouveia, para a carreira/categoria de as-
sistente operacional, posição 1, nível 1, remuneração base de € 580,00, 
com efeitos a 17 de setembro de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

19 de setembro de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311662245 

 Aviso n.º 14025/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que, realizado que foi o 
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preen-
chimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de assistente 
operacional, atividade de motorista de ligeiros, o Município de Albufeira 
celebrou Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeter-
minado com Miguel Ângelo Gonçalves Rijo Vieira, para a carreira/ca-
tegoria de assistente operacional, posição 1, nível 1, remuneração base 
de € 580,00, com efeitos a 17 de setembro de 2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

19 de setembro de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311662278 

 Aviso n.º 14026/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que, realizado que 
foi o procedimento concursal comum, para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista 
o preenchimento de três postos de trabalho na carreira/categoria de 
assistente técnico, atividade de nadador salvador, o Município de Al-
bufeira celebrou Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, para a carreira/categoria de assistente técnico, posição 1, 
nível 5, remuneração base de € 683,13, com:

Eduardo Jorge Silva Gonçalves, com efeitos a 10 de setembro de 2018;
Pedro Henrique Saldanha André, com efeitos a 17 de setembro de 

2018.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

19 de setembro de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311662294 

 MUNICÍPIO DE ARGANIL

Declaração de Retificação n.º 717/2018
Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa, presidente da Câmara Mu-

nicipal de Arganil, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01 na atual redação e 
do artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, na atual redação, no uso 
da competência conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, na atual redação conjugada com 
o artigo 33.º e n.º 1 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, na atual 
redação, fez pública a abertura de procedimento concursal comum de 
recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções pú-
blicas com termo resolutivo certo, de um posto de trabalho da carreira 
e categoria de assistente operacional, área funcional de educação, não 
ocupado e previsto no mapa de pessoal e no mapa anual consolidado 
de recrutamentos do Município de Arganil, através da publicitação do 
aviso n.º 13215/2018 na 2.ª série do Diário da República, n.º 179, de 
17/09/2018, cuja publicação é assim retificada:

No preâmbulo do aviso mencionado, no quarto parágrafo, onde se lê 
«Despacho n.º 23/PC45.2/2018, de 19/07/2018» deverá ler -se «Despa-
cho n.º 26/PC45.2/2018, de 19/07/2018» e no ponto 5.2 do aviso, onde 
se lê «controlar o pagamento de senhas para refeições» deverá ler -se 
«verificar e registar diariamente as frequências nos mapas de refeições 
e respetivos débitos».

18 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa.

311659468 

 MUNICÍPIO DE AVEIRO

Edital n.º 935/2018
José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de 

Aveiro, faz público que a Câmara Municipal de Aveiro, na sua reunião 
ordinária pública de 10 de agosto de 2018, deliberou aprovar o projeto 
de Regulamento de Gestão da Mobilidade e a sua submissão a consulta 
pública, para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, contados 
da publicação do projeto de regulamento no Diário da República, nos 


