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forme aviso n.º 12448/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 200, de 17 de outubro de 2017, ficam por este meio convocados os 
candidatos admitidos para a realização do método de seleção “Avalia-
ção Psicológica”, que terá lugar às 14:30h nos dias 20, 21, 22 e 23 de 
fevereiro de 2018, nas instalações da Escola Secundária de Lousada, 
sita na Rua Dr. Mário Soares, 194, 4620 -499 Pias.

A prova decorrerá de acordo com a calendarização que se encontra 
publicitada no site da Câmara Municipal de Lousada.

Os candidatos deverão ser portadores de documento de identificação 
válido com fotografia, tal como bilhete de identidade ou cartão do 
cidadão, carta de condução ou passaporte.

Recomenda -se aos candidatos que compareçam no local de realização 
da prova com a antecedência mínima de trinta minutos de modo para 
garantir a presença na respetiva sala à hora agendada para o início da 
prova, sob pena de imediata exclusão do procedimento.

5 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Pedro Daniel 
Machado Gomes.

311118687 

 Aviso n.º 2497/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6, do artigo 10.º do 

Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna -se público que, por 
meu despacho de 31 de janeiro do corrente ano, exarado ao abrigo do 
disposto na alínea a), n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 8.º 
e números 3 e 4 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, procedi à afetação/reafetação dos trabalhadores do mapa de 
pessoal do Município de Lousada, em conformidade com o Mapa de 
Pessoal para o ano de 2018, aprovado pela Assembleia Municipal, na 
sessão de 15 de dezembro de 2017, e que se encontra publicitado na 
página eletrónica do Município.

5 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Daniel 
Machado Gomes, Dr.

311122371 

 MUNICÍPIO DE MAFRA

Aviso (extrato) n.º 2498/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho de 

20 -10 -2017, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 e alínea c) do 
n.º 2 do artigo 42.º conjugado com o n.º 4 do artigo 43.º do anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12/9, nomeei, em regime de Comissão de Serviço, por 
serem detentores de aptidão e competência técnica para o exercício das 
funções inerentes aos respetivos cargos, os seguintes trabalhadores:

Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência e Comunicação — Judite 
Maria Roque da Silva Duarte.

Adjunta do Gabinete de Apoio à Presidência — Joana Mafalda Mota 
Abreu Fontão.

Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência — Susan Alves Costa 
de Jesus.

Secretários do Gabinete de Apoio à Vereação:
Maria Amélia Carvalho da Costa Rijo.
Miguel Ângelo da Silva Correia.
Zélia Maria Duarte Miranda.
7 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 

Mafra, Hélder António Guerra Sousa Silva.
311122574 

 Aviso (extrato) n.º 2499/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho de 

9 -01 -2018, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, 
conjugado com o artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, 
nomeei, em regime de substituição, com início a 9/01/2018, por preen-
cherem os requisitos legais e serem detentores de aptidão e competência 
técnica para o exercício das funções inerentes aos respetivos cargos de 
dirigentes de terceiro grau, os seguintes licenciados:

Unidade de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento — Rui 
Diogo Pacheco Casaleiro;

Unidade de Sistemas de Informação — Fernanda Maria Ferreira 
Luís Leitão;

Unidade de Proteção Civil — Carlos Júlio Batista Trindade;

Unidade de Atendimento ao Cidadão — Patrícia da Conceição Se-
verino Martins;

Unidade de Licenciamentos Diversos — Rita Martins Cosme;
Unidade de Gestão de Património — Carla Maria da Silva Filipe;
Unidade de Contratação Pública e Aprovisionamento — Vasco Bruno 

Mota;
Unidade de Planeamento e Ordenamento do Território — Sofia Mar-

garida Branco dos Santos;
Unidade de Espaços Verdes — Ana Cristina Prudêncio Furtado;
Unidade de Projetos e Sustentabilidade Ambiental — Maria Margarida 

Gomes Espada de Sousa;
Unidade de Sistemas de Informação Geográfica — Carla Manuela 

Romana Marques da Silva;
Unidade de Parque e Oficinas — Dário Miguel Portela Fortunato 

Jacinto;
Unidade de Turismo — Ana Isabel dos Santos Zeferino Vaz;
Unidade de Cultura — Maria do Carmo Figueiredo de Almeida;
Unidade de Desporto — Nuno Miguel Costa Benedito;
Unidade de Apoio Institucional — Paula Alexandra Martins dos 

Santos;
Unidade de Coordenação e Gestão Educativa — Ana Patrícia Tavares 

Duarte;
Unidade de Planeamento e Gestão da Rede Educativa Mafra Oes-

te — Susana Patrícia Alves da Silva Marques;
Unidade de Planeamento e Gestão da Rede Educativa Mafra Es-

te — Mónica Manuela Pereira Mendes.
7 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 

Mafra, Hélder António Guerra Sousa Silva.
311122599 

 Aviso (extrato) n.º 2500/2018

Admissão de candidaturas para um trabalhador para o exercício 
de funções de assistente técnico — na área de animação
sociocultural — contrato de trabalho a termo incerto

Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna -se público 
que se encontra afixada a lista de ordenação final dos candidatos admiti-
dos ao procedimento publicado no aviso n.º 13427/2017, de 10/11/2017, 
nos locais de estilo dos Paços do Município e na página eletrónica da 
Câmara Municipal de Mafra (www.cm -mafra.pt).

9 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Hélder António 
Guerra Sousa Silva.

311127304 

 MUNICÍPIO DA MAIA

Edital n.º 202/2018

Pronúncia
Torna -se público que, em cumprimento do disposto do n.º 3, do 

artigo 27.º, do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, (RJUE), 
decorrerá um período de pronúncia, com a duração de 15 dias e início 
8 dias após a data de publicação do presente edital no Diário da Repú-
blica, relativamente ao pedido registado na Câmara Municipal da Maia 
sob o n.º 2485/17, em 4 de julho e em nome de GESREI — Imóveis e 
Participações Sociais, S. A., a incidir no lote n.º 3, de que é proprietária 
e integrante do loteamento titulado pelo alvará n.º 33/90, localizado na 
Rua Manuel Sousa Marques n.º 183, na freguesia de Nogueira e Silva 
Escura, concelho da Maia, descrito na 1.ª Conservatória do Registo 
Predial da Maia, sob o n.º 463/19911021.

Para os devidos efeitos, o projeto da operação de alteração do lote-
amento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços 
municipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar, no 
Gabinete Municipal de Atendimento.

Os interessados proprietários dos demais lotes do referido loteamento 
devem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito, no Gabinete Municipal de Atendimento ou nos Serviços de 
Correspondência, desta Câmara Municipal.

7 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Domingos da Silva Tiago, eng.

311123838 
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