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ANEXO III

Aviso n.º 13951/2018
Proposta de Delimitação da Unidade de Execução do Paço
Nuno Miguel Martins Rondão Moita da Costa, Presidente da Câmara
Municipal de Condeixa-a-Nova, ao abrigo da competência constante
da alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º e para efeitos do estatuído pelo artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,
torna público, que a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, na sua
reunião ordinária de 29 de agosto de 2018, deliberou por unanimidade
aprovar o início do procedimento da proposta de delimitação da Unidade
de Execução do Paço e proceder à abertura de um período de discussão pública durante vinte dias úteis, nos termos do n.º 2 do artigo 89.º
aplicável por força do disposto no n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.
O referido período de discussão pública terá início no quinto dia após
a publicação do presente aviso no Diário da República, 2.ª série, nos
termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º conjugado com o n.º 4 do
artigo 148.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.
Os interessados poderão consultar os documentos da proposta
de delimitação da Unidade do Paço, junto da Divisão de Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, nos
dias úteis e em horário das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos, e no sítio da internet do município
(www.cm-condeixa.pt).
As reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento devem ser formulados por escrito, até ao termo do referido
período e devem ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal
de Condeixa-a-Nova, enviadas para o endereço postal Largo Artur
Barreto, 3150-124 Condeixa-a-Nova, ou através do correio eletrónico
geral@cm-condeixa.pt, ou ainda entregues pessoalmente no Balcão
Integrado de Atendimento da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova.

ANEXO IV

3 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Nuno
Moita da Costa.
311636382

MUNICÍPIO DE ÉVORA
Aviso n.º 13952/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação
final do procedimento concursal comum, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, restrito a
candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de
vínculos precários, previsto na Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, para
a carreira de Assistente Técnico, Categoria de Assistente Técnico, Posto
de trabalho de Agente de Informação de Tráfego de Aeródromo, aberto
por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público no dia 18/07/2018,
homologada por meu despacho, datado de 05/09/2018.

ANEXO V

Nome

José António Costa Sacramento Nunes . . . . .

Final

N.º Ordem

16,80

1

12 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos Pinto
de Sá.
311655239
Aviso n.º 13953/2018

311668426

Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação
final do procedimento concursal comum, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, restrito a
candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária
de vínculos precários, previsto na Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, para a carreira de Assistente Operacional, Categoria de Assistente
Operacional, Posto de trabalho de Auxiliar de Serviços Gerais, aberto
por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público no dia 19/04/2018,
homologada por meu despacho, datado de 04/09/2018.

