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 Aviso n.º 5499/2014

Procedimento concursal comum para dois postos de trabalho na 
modalidade de contrato de trabalho em funções publicas por 
tempo indeterminado, para categoria e para a carreira de assis-
tente operacional, a que se refere o aviso n.º 15682/2013, publicado 
no D.R. 2ª série n.º 250, de 26 de dezembro – ref. E) auxiliares 
de limpeza/CAF.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 

de janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do pro-
cedimento concursal comum supramencionado, homologada por meu 
despacho de 15 de abril de 2014.

Candidatos aprovados:
Cátia Susana Carvalho Figueiredo Damasceno – 13,20 valores
Maria de Lurdes Fernandes Morgado Rocha – 13,20 valores
15 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Prof. António Bap-

tista Ribeiro.
307770447 

 Aviso n.º 5500/2014

Procedimento concursal comum para um posto de trabalho na modali-
dade de contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeter-
minado, para categoria e para a carreira de assistente operacional, 
a que se refere o aviso n.º 15682/2013, publicado no D.R. 2.ª série 
n.º 250, de 26 de dezembro — ref.C) auxiliares de desporto.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 

de janeiro, torna -se publica a lista unitária de ordenação final do pro-
cedimento concursal comum supramencionado, homologada por meu 
despacho de 15 de abril de 2014.

Candidatos aprovados:
Filipe Miguel Faustino Marques — 12,78 valores
15 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Prof. António Bap-

tista Ribeiro.
307770382 

 Aviso n.º 5501/2014

Procedimento concursal comum para dez postos de trabalho na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções publicas por tempo 
indeterminado, para categoria e para a carreira de assistente 
operacional, a que se refere o aviso n.º 15682/2013, publicado no 
D.R. 2.ª série n.º 250, de 26 de dezembro — ref.F) auxiliares de 
serviços gerais.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 

de janeiro, torna -se publica a lista unitária de ordenação final do pro-
cedimento concursal comum supramencionado, homologada por meu 
despacho de 15 de abril de 2014.

Candidatos aprovados:
Maria de Lurdes Rodrigues Soares Félix — 15
Anabela Rico Bispo — 14,40
João José Gomes Teixeira — 13,38
Ana Belén Iglesias Pascual — 13,20
João Edgar Fernandes Gomes Teixeira — 13,20
Emília Urbana Sieiro do Couto da Cruz — 13,18
Maria Odete Lourenço Alves Santos — 13,18
Maria Paula dos Santos Alberto — 13,18
Maria Piedade Alves Rodrigues — 12,78
Sandra Sofia Logrado Atanásio — 12,78
15 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Prof. António Bap-

tista Ribeiro.
307770471 

 Aviso n.º 5502/2014

Procedimento concursal comum para sete postos de trabalho na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções publicas por tempo 
indeterminado, para categoria e para a carreira de assistente 
operacional, a que se refere o aviso n.º 15682/2013, publicado 
no D.R. 2ª série n.º 250, de 26 de dezembro – ref. B) auxiliares 
termais.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 

de janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do pro-

cedimento concursal comum supramencionado, homologada por meu 
despacho de 15 de abril de 2014.

Candidatos aprovados:
Isabel Maria Queimada Sampaio Monteiro – 14,38 valores
Maria Cristina Afonso dos Santos – 14,38 valores
Maria Manuela Martins da Silva – 14,38 valores
Carla Sofia Afonso Madeira – 13,96 valores
Maria de Jesus dos Santos Carmo Marques – 13,96 valores
Maria dos Santos Afonso Manuel do Pereiro – 13,96 valores
Gabriel Carreira dos Santos Leitão – 13,20 valores
15 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Prof. António Bap-

tista Ribeiro.
307770341 

 Aviso n.º 5503/2014

Procedimento concursal comum para quatro postos de trabalho 
na modalidade de contrato de trabalho em funções publicas 
por tempo indeterminado, para categoria e para a carreira de 
assistente operacional, a que se refere o aviso n.º 15682/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 250, de 26 de de-
zembro — Ref. A) auxiliares de turismo/administrativos.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 

de janeiro, torna -se publica a lista unitária de ordenação final do pro-
cedimento concursal comum supramencionado, homologada por meu 
despacho de 15 de abril de 2014.

Candidatos aprovados:
Ana Maria Albano Bispo dos Santos — 16 valores
Maria da Conceição Pereira Francisco Alves — 15,60 valores
Aurelina Maria Jarmela Gouveia — 14,80 valores
Ana Maria Fialho Pereira — 13,20 valores
15 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Prof. António Bap-

tista Ribeiro.
307770228 

 Aviso n.º 5504/2014

Procedimento concursal comum para dois postos de trabalho na 
modalidade de contrato de trabalho em funções publicas por 
tempo indeterminado, para categoria e para a carreira de assis-
tente operacional, a que se refere o aviso n.º 15682/2013, publicado 
no D.R. 2ª série n.º 250, de 26 de dezembro – REF. D) auxiliares 
de picadeiro.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 

de janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do pro-
cedimento concursal comum supramencionado, homologada por meu 
despacho de 15 de abril de 2014.

Candidatos aprovados:
Sérgio Manuel Gonçalves de Almeida – 13,20 valores
José Floriano Monteiro Mateus – 13,20 valores
15 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Prof. António Bap-

tista Ribeiro.
307770406 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Edital n.º 337/2014
João Manuel Rocha da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Beja, 

torna público que, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12/09, por deliberação da Assembleia Municipal 
de 25 de fevereiro de 2014 e ao abrigo do disposto na alínea g) do nº 1 
do artigo 25º do mesmo diploma, foi aprovada a versão definitiva do 
Regulamento Municipal de Cedência e Utilização de Cartografia e In-
formação Geográfica da Câmara Municipal de Beja, o qual entrará em 
vigor 15 dias após esta publicação na 2ª série do Diário da República.

Mais se torna público que o projeto de alteração ao regulamento foi 
objeto de apreciação pública no edifício dos Paços do Concelho, não 
tendo sido apresentada qualquer reclamação ou sugestão.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital que vai ser afi-
xado nos lugares de estilo e publicado no sítio da internet www.cm -beja.pt.

24 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Manuel Rocha da Silva.

307726731 




