
8612  Diário da República, 2.ª série — N.º 49 — 10 de março de 2016 

a legislação em vigor emanada pela RUTIS — Rede de Universidades 
de Terceira Idade.

Artigo 15.º
Revisão

1 — O presente regulamento será objeto de revisão ou revogação 
sempre que as normas superiores o exijam ou circunstâncias internas 
o justifiquem.

Artigo 16.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entrará em vigor no primeiro dia útil seguinte 
ao da sua publicação no Diário da República.

209405789 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Declaração de retificação n.º 267/2016
Retifica -se o nosso aviso n.º 14912/2015, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 248, de 21 de dezembro de 2015, pelo que onde 
se lê «[...] conclusão com sucesso do período experimental» deve ler -se 
«[...] conclusão com sucesso do período experimental, com 17 valo-
res [...]».

24 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Hermínio José Sobral de Loureiro Gonçalves, Dr.
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 MUNICÍPIO DE OURIQUE

Aviso n.º 3277/2016

Aprovação da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
da Conceição

Torna -se público, em cumprimento do disposto no n.º 4 do ar-
tigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro e alterado pela Lei 32/2012, 
14 de agosto, que a Assembleia Municipal de Ourique na sua sessão 
ordinária realizada em 25 de fevereiro de 2016, deliberou por unani-
midade, sob proposta da Câmara Municipal, tomada na sua reunião 
ordinária pública realizada em 27 de janeiro de 2016, aprovar a Proposta 
de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Conceição, com a 
fundamentação constante da Memoria Descritiva e Justificativa de De-
limitação da Área de Reabilitação Urbana da Conceição, da respetiva 
Planta de localização e delimitação, e o Quadro dos Benefícios Fiscais 
associados aos impostos municipais sobre o património.

Mais se informa que, os interessados poderão consultar os elementos 
identificados no n.º 2 do artigo 13.º do citado diploma no — Gabinete 
de Planeamento e Ordenamento do Território — do Município de Ou-
rique, sito na Avenida 25 de abril, n.º 26 — 7670 -250 Ourique, nos dias 
úteis, durante as horas normais de expediente e no sítio da Internet: 
http://www.cm -ourique.pt

2 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Marcelo David 
Coelho Guerreiro.
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 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 3278/2016

Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de 
trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Ação Edu-
cativa), em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de 4 
de fevereiro de 2016 da Senhora Vereadora Adília Candeias, no exercício 
de competência delegada na área de recursos humanos, por Despacho 
n.º 1/2014 de 02 de janeiro, e nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 
da parte preambular da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, n.º 1 e alínea a) 
do n.º 3 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo 

indeterminado, com ocupação do posto de trabalho correspondente à 
categoria da carreira de Assistente Operacional (área funcional de Ação 
Educativa) constante no Mapa de Pessoal, com efeitos a partir de 15 de 
fevereiro de 2016, com a candidata a seguir mencionada, aprovada no 
concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República 
n.º 146, de 31 de julho de 2014, e que, segundo a ata da reunião do júri 
do concurso, homologada em 8 de maio de 2015, é a seguinte:

Sónia Maria Quendera da Costa Baeta, ficando colocada na 1.ª posi-
ção, nível 1 do posicionamento remuneratório da categoria.

15 de fevereiro de 2016. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos 
e Organização, Ana Paula Ruas (no uso da competência subdelegada 
por Despacho n.º 19/2014, de 6 de janeiro).
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 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 3279/2016
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna  -se público que, na sequência 
do procedimento concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho, da carreira e categoria de Assistente Técnico, para constitui-
ção de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
pelo aviso n.º 9351/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
N.º 163, de 21 de agosto de 2015, foi celebrado contrato de trabalho por 
tempo indeterminado com Marlene Fernanda Pereira Barbosa, Duarte 
Filipe Costa Martins e Andreia Virgínia Moreira Pinheiro, Assistentes 
Técnicos (Área Administrativa), com efeitos ao dia 1 de março de 2016, 
sujeitos a período experimental, auferindo um vencimento de 683,13 € 
(seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos), correspondente à 
1.ª posição remuneratória e ao 5.º nível da tabela remuneratória única 
dos trabalhadores que exercem funções públicas.

1 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel Go-
mes Ferreira, Dr.
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 Aviso n.º 3280/2016

Procedimentos Concursais Comuns para Constituição de Relação 
Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado

A) Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.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, e artigos 30.º e 33.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna -se público que, na sequência de aprovação do órgão 
deliberativo em sessão ordinária realizada em 29 fevereiro de 2016, sob 
proposta aprovada pela Câmara Municipal em reunião de 21 de janeiro 
de 2016, se encontram abertos os seguintes procedimentos concursais:

Concurso A — Um Lugar de Técnico Superior — Área de Gestão 
de Recursos Humanos.

Concurso B — Dois Lugares de Assistentes Operacionais — Área 
de Serviços Gerais.

B) Os procedimentos são regulados pela Portaria n.º 83 -A/2009 de 
22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei n.º 82 -B/2014 de 31 de dezembro 
(LOE2015),Decreto de Lei n.º 253/2015, de 30 de dezembro, Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro, Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro e destinam -se 
à contratação de um técnico superior e de dois assistentes operacionais 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

C) Local de Trabalho — O local de trabalho será na área do Muni-
cípio de Paredes;

D) Caracterização dos postos de trabalhos:
Concurso A — pretendemos indivíduo que desempenhe funções que 

se enquadrem em diretivas gerais dos dirigentes e que executem predo-
minantemente as seguintes tarefas: gerir os processos de recrutamento de 
pessoal, promovendo o normal decurso dos procedimentos concursais; 
apoiar na gestão e na organização do processo de avaliação de desem-
penho; assegurar todo o processo relativo à formação profissional, 
designadamente levantamento e análise das necessidades de formação; 
avaliar a formação realizada e a tramitação técnica e a administrativa dos 
procedimentos de formação; elaborar pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade e executar outras atividades de apoio especia-


