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 206951601 

-se os interessados que se encontra publicada na página eletrónica do 
Município Fafe, em www.cm -fafe.pt e afixada no edifício dos Paços do 
Município, Av.ª 5 de Outubro, Fafe, o projeto de lista dos candidatos 
admitidos e excluídos, no âmbito do procedimento concursal comum 
em epígrafe.

Os candidatos excluídos podem, no prazo de 10 dias úteis, a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, exercer o seu direito de audiência prévia nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
utilizando obrigatoriamente o formulário -tipo, disponível na página 
eletrónica acima referenciada, podendo o processo ser consultado, na 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Ação Social e Educação, 
deste Município.

3 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
306949131 

 Aviso n.º 6505/2013

Procedimento Concursal Comum na modalidade de relação ju-
rídica por tempo indeterminado, para ocupação de 2 postos de 
trabalho na carreira/categoria — Técnico Superior (Geografia e 
Planeamento/Eng.ª Geográfica) — cf publicação no D.R., 2.ª série, 
n.º 19 — aviso n.º 1306/2013 de 28/01/2013, Código da Oferta 
BEP OE 201301/0214.

Nos termos do n.º 1, conjugado com a alínea d) do n.º 3, do ar-
tigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual 
redação, avisam -se os interessados que se encontra publicada na pá-
gina eletrónica do Município Fafe, em www.cm -fafe.pt e afixada no 
edifício dos Paços do Município, Av.ª 5 de Outubro — Fafe, a proposta 
de classificação do primeiro método de seleção (Prova de Conheci-
mento e Avaliação Curricular), no âmbito do procedimento concursal 
comum em epígrafe.

Os candidatos podem, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, exercer 
o seu direito de audiência prévia nos termos dos artigos 100.º e 
101.º do Código do Procedimento Administrativo, utilizando obri-
gatoriamente o formulário -tipo, disponível na página eletrónica 
acima referenciada, podendo o processo ser consultado, na Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos, Ação Social e Educação, deste 
Município.

7 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
306949091 

 MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Edital n.º 492/2013

Alteração ao Regulamento para a Cedência de Lotes de Terreno 
do Designado Parque Industrial da Figueira da Foz

João Albino Rainho Ataíde das Neves, Presidente da Câmara Munici-
pal da Figueira da Foz, no uso da competência que me é conferida pela 
alínea b), do n.º 1, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na sua última redação, e em cumprimento das disposições emergentes do 
n.º 4, do artigo 55.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro e artigo 119.º da 
Constituição da República Portuguesa, torna público que a Assembleia 
Municipal da Figueira da Foz na sua sessão ordinária de 29 de abril de 
2013 e sob proposta da Câmara Municipal deliberada em reunião de 23 
de abril de 2013 aprovou a alteração ao “Regulamento para a Cedência 
de Lotes de Terreno no designado Parque Industrial da Figueira da Foz”, 
que entrará em vigor no dia útil seguinte após a publicação deste edital 
no Diário da República.

O Regulamento poderá ser consultado na Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Património da Câmara Municipal da Figueira da Foz, 
estando também disponível na página eletrónica do Município da Fi-
gueira da Foz no seguinte endereço: http://www.figueiradigital.com/
municipe/?mid=98

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.

3 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Ataíde.

306952347 

 MUNICÍPIO DE FAFE

Aviso n.º 6504/2013

Procedimento Concursal Comum na modalidade de relação ju-
rídica por tempo indeterminado, para ocupação de 1 posto de 
trabalho na carreira/categoria — assistente técnico (controlo 
alimentar) — cf publicação no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 61, aviso n.º 4360/2013, de 27/03/2013, Código da Oferta BEP 
OE201303/0273.
Nos termos do n.º 1, conjugado com a alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, avisam-




