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de Regulamento Municipal do Uso do Fogo e de Gestão de Combustí-
veis de Terrenos Privados no Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo 
no sentido de submeter o mesmo a consulta pública, para recolha de 
sugestões, pelo período de 30 dias úteis, a contar da data de publicação 
do presente aviso, em cumprimento do disposto nos artigos 100.º e 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo.

Mais se informa que, o Projeto de Regulamento Municipal acima 
referenciado se encontra disponível para consulta no Gabinete de Apoio 
à Presidência, todos os dias úteis das 09:00h às 17:30h, bem como, 
no sítio de Internet do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, em 
www.cm -fcr.pt.

Assim, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo, convidam -se todos os interessados a 
apresentar por escritos eventuais sugestões ao Município de Figueira de 
Castelo Rodrigo, dentro do período atrás referenciado, para Município 
de Figueira de Castelo Rodrigo, Largo Dr. Vilhena n.º 1, 6440 -100 Fi-
gueira de Castelo Rodrigo, ou através do endereço de correio eletrónico: 
cm -fcr@cm -fcr.pt.

2 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, Paulo José Gomes 
Langrouva.

311558185 

 MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Declaração de Retificação n.º 583/2018
Retificação do Edital n.º 671/2018, publicado no Diário da Repú-

blica, 2.ª série, n.º 139, de 20 de julho de 2018, relativo à alteração do 
Regulamento dos Cemitérios Municipais, por a data do referido Edital 
ter sido publicada com inexatidão.

Assim, onde se lê: «16 de janeiro de 2018» deve ler -se «21 de junho 
de 2018».

24 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Ataíde.

311542243 

 MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Aviso n.º 11548/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final do Procedimento 
Concursal de Regularização de Vínculos Precários com vista ao 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 
categoria/carreira de Técnico Superior.
A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a 

26.10.2017), Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira, para cumprimento 
do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua atual redação, torna pública a Lista Unitária de Ordenação 
Final dos candidatos do procedimento concursal para preenchimento de 
um posto de trabalho de técnico superior, na área de História do mapa 
de pessoal do Município do Fundão, na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, restrito a candidatos 
abrangidos pelo programa de regularização extraordinário de vínculos 
precários, aberto através do aviso publicado na Bolsa de Emprego Pú-
blico (referência C), a qual foi homologada por meu despacho datado 
de 30 de julho de 2018.

Candidato Admitido:
Telma Celeste Proença Marques — 17,25 valores.

Candidatos excluídos:
(Não houve.)

Ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria, e em 
cumprimento da legislação supra citada, notificam -se os interessa-
dos que a mesma lista foi afixada ao público nas instalações da Câ-
mara Municipal do Fundão e publicitada na página eletrónica, em 
www.cm -fundao.pt.

31 de julho de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Ma-
ria Alcina Domingues Cerdeira.

311563563 

 Aviso n.º 11549/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final do Procedimento 
Concursal de Regularização de Vínculos Precários com vista ao 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 
categoria/carreira de Técnico Superior.

A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a 
26.10.2017), Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira, para cumprimento 
do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua atual redação, torna pública a Lista Unitária de Ordenação 
Final dos candidatos do procedimento concursal para preenchimento 
de um posto de trabalho de técnico superior, na área de Educação de 
Infância do mapa de pessoal do Município do Fundão, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, restrito 
a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinário 
de vínculos precários, aberto através do aviso publicado na Bolsa de 
Emprego Público (referência C), a qual foi homologada por meu des-
pacho datado de 30 de julho de 2018.

Candidato Admitido:

Carla Isabel Lopes Esteves — 17,25 valores.

Candidatos excluídos:

(Não houve)

Ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria, e em 
cumprimento da legislação supra citada, notificam -se os interessa-
dos que a mesma lista foi afixada ao público nas instalações da Câ-
mara Municipal do Fundão e publicitada na página eletrónica, em 
www.cm -fundao.pt.

31 de julho de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Ma-
ria Alcina Domingues Cerdeira.

311563782 

 Aviso n.º 11550/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final do Procedimento 
Concursal de Regularização de Vínculos Precários com vista ao 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 
categoria/carreira de Assistente Técnico.

A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a 
26.10.2017), Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira, para cumpri-
mento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna pública a Lista Unitária 
de Ordenação Final dos candidatos do procedimento concursal para 
preenchimento de um posto de trabalho de assistente técnico do mapa 
de pessoal do Município do Fundão, na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, restrito a candidatos 
abrangidos pelo programa de regularização extraordinário de vínculos 
precários, aberto através do aviso publicado na Bolsa de Emprego Pú-
blico (referência F), a qual foi homologada por meu despacho datado 
de 01 de agosto de 2018.

Candidato Admitido:

José Paulo Proença Henriques Duarte — 16,25 valores.

Candidatos excluídos:

Mariana Sofia Lopes Gabriel
Pedro Rafael Botelho dos Santos
Vera Filipa Fialho Gameiro
Vera Paula Alves Mendes Serra

Ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria, e em 
cumprimento da legislação supra citada, notificam -se os interessa-
dos que a mesma lista foi afixada ao público nas instalações da Câ-
mara Municipal do Fundão e publicitada na página eletrónica, em 
www.cm -fundao.pt.

2 de agosto de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Ma-
ria Alcina Domingues Cerdeira.

311563603 


