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ção atual, o procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto 
de trabalho da carreira/ categoria de Técnico Superior (arquitetura) 
para a Divisão de Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente, 
através da constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 5570/2017 publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 96 Parte H — Autarquias Locais, de 
18/maio/2017 — Ref.ª A. O procedimento cessou por ter ficado deserto 
de candidatos à prossecução do mesmo.

18 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, João Duarte A. 
de Carvalho.

310725756 

 MUNICÍPIO DE LOUSADA

Declaração de Retificação n.º 600/2017
Pedro Daniel Machado Gomes, na qualidade de Presidente da Câ-

mara Municipal de Lousada, torna público que, por ter sido publicado 
com inexatidão o aviso n.º 9316/2017 na 2.ª série do Diário da Repú-
blica n.º 156, de 14 de agosto de 2017, retifica -se no sentido de onde 
se lê «área de regeneração urbana da Vila de Lousada» deve ler -se 
«área de reabilitação urbana da Vila de Lousada», bem como tendo 
ficado omisso, por lapso, a publicação da planta identificativa da área 
de reabilitação urbana, vem agora suprir -se essa omissão mediante a 
sua publicação.

16 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Pedro Daniel 
Machado Gomes. 

  

 310725229 

 Declaração de Retificação n.º 601/2017
Pedro Daniel Machado Gomes, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Lousada, torna público que, por ter sido publicado com 
inexatidão o aviso n.º 9317/2017 na 2.ª série do Diário da República 
n.º 156, de 14 de agosto de 2017, retifica -se no sentido de onde se lê 
«área de regeneração urbana da Vila de Aparecida» deve ler -se «área 
de reabilitação urbana da Vila de Aparecida», bem como tendo ficado 
omisso, por lapso, a publicação da planta identificativa da área de rea-
bilitação urbana, vem agora suprir -se essa omissão mediante a sua 
publicação.

16 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Pedro Daniel 
Machado Gomes. 

  
 310725261 

 MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

Aviso (extrato) n.º 10577/2017

Celebração de Contratos por Tempo Indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do ar-

tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foram 
celebrados, em 01 de agosto de 2017, contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com David Miguel Costa Nogueira 
e Nélia Isabel Revez Romba, na sequência do procedimento concursal 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado — provimento de dois postos de trabalho da categoria 
de Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente Operacional, 
com afetação ao Sector de Informação Turística e Museus da Divisão 
de Cultura, Desporto e Turismo, aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 213, de 07 de novembro de 2016, ficando 
posicionados na 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1, a que 
corresponde o montante de 557,00 €.

O júri do período experimental tem a seguinte composição:
Presidente: Manuel José Dias Marques, Chefe da Divisão de Cultura, 

Desporto e Turismo;
Vogais efetivos: Lígia Isabel da Silva Rafael e Rosinda Maria Freire 

Pimenta, Técnicas Superiores;
Vogais suplentes: Paula Cristina Capelo Martins, Assistente Opera-

cional e Jorge Manuel da Palma Alexandre, Técnico Superior.
Vogal substituto do Presidente: o 1.º Vogal efetivo.
2 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 

Paulo Colaço Rosa.
310724702 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 10578/2017

Consolidação das mobilidades intercarreiras e intercategorias

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, na sua atual redação, torna -se público que, 
nos termos do artigo 99 -A.º da Lei de Trabalho em Funções Públicas, 
aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, foram autorizadas as 
consolidações definitivas das mobilidades intercarreiras e intercategorias, 
por deliberação de Câmara, em reunião de 25 de maio de 2017, com 
efeitos a 26 de maio de 2017, dos seguintes trabalhadores:

Dário Vilhena Lopes Cândido, da carreira e categoria de Assistente 
Técnico, para a carreira de Assistente Operacional e categoria de En-
carregado Operacional, posicionado na 3.ª posição, nível 10 da Tabela 
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