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Nota curricular:
Nome: Francisco Alexandre Tomás Afonso;
Data de nascimento: 28/01/1976;
Habilitações literárias: Bacharelato em Turismo;
2016 — Nomeado em regime de substituição para cargo de direção 

intermédia de 3.º grau na área de Cultura, Turismo e Desporto no Mu-
nicípio de Pinhel;

2015 — Membro do Grupo Coordenador de Turismo da CIM Bei-
ras — Serra;

2007 — Coordenador de atividades na Falcão Cultura, Turismo, Tem-
pos Livres — Empresa Municipal, Pinhel;

2003 — Técnico Superior de Turismo, no Município de Pinhel;
25 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, 

Rui Manuel Saraiva Ventura.
312172423 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA
Aviso n.º 6066/2019

Cessação de contratos
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna -se público que cessaram a relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado com este município, os seguintes 
trabalhadores:

Casimiro Amadeu Catarino Martins — Assistente operacional — 
denúncia de contrato;

José António Almeida de Sousa — Assistente operacional — pensão 
de invalidez;

Manuel Morais Oliveira de Sousa — Assistente operacional — pensão 
de invalidez.

19 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. Vic-
tor Manuel Alves Mendes.

312164397 

 Aviso (extrato) n.º 6067/2019

Alteração ao Plano de Urbanização da Correlhã
no âmbito do Regime Excecional

de Regularização das Atividades Económicas (RERAE)

Discussão Pública
Vítor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima, torna público, em cumprimento do disposto no n.º 1 
do artigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio (Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), que a Câmara Mu-
nicipal de Ponte de Lima, em reunião pública 29 de outubro de 2018, 
deliberou dar início ao processo de alteração do Plano de Urbanização 
da Correlhã no âmbito do Regime Excecional de Regularização de 
Atividades Económicas (RERAE) e proceder à abertura do período 
de discussão pública.

Assim, para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, comunica -se que se en-
contra aberto o período de discussão pública, para formulação de re-
clamações, observações ou sugestões, por um prazo de 15 dias úteis, 
contados a partir da publicação no Diário da República.

Durante esse período, os interessados poderão consultar os elementos 
relativos ao processo de alteração do Plano de Urbanização da Correlhã 
no âmbito do RERAE na página da internet do Município de Ponte 
de Lima e no Balcão Único do Município de Ponte de Lima, sito no 
edifício dos Paços do Concelho, nas horas normais de expediente. O 
presente Aviso será igualmente publicado na Plataforma Colaborativa 
de Gestão Territorial.

Todos os interessados, poderão apresentar por escrito, as suas ob-
servações, sugestões ou pedidos de esclarecimento, dirigidas ao Pre-
sidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima — Praça da Repú-
blica, 4990 -062 Ponte de Lima, ou por correio eletrónico (geral@
cm -pontedelima.pt).

20 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. Vic-
tor Mendes.

612163992 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 6068/2019

Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de 
Técnico Superior.

Audiência dos interessados no âmbito da apreciação
 das candidaturas

1) Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º 
e 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, 
notificam -se os candidatos excluídos para a realização da audiência dos 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo 
(DL n.º 4/2015 de 07 -01), dos procedimentos concursais comuns para 
constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a car-
reira/categoria de Técnico Superior (m/f) conforme Aviso de abertura 
n.º 3833/2019, publicado no Diário da República n.º 49, 2.ª série, de 
11 -03 -2019, Ref.as 1/19) e 2/19).

2) As listas contendo os candidatos notificados da audiência dos 
interessados, encontram -se afixadas no átrio da Direção Municipal de 
Recursos Humanos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e 
disponibilizadas na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.
pt> Educação e emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego 
na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer.

3) Informamos que os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o 
modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado 
e das Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível 
em www.cm -porto.pt, em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Formulá-
rios> Letra E> Exercício do Direito de Participação de Interessados.

4) Os processos dos procedimentos concursais podem ser consultados, 
na Divisão Municipal de Recrutamento e Gestão de Carreiras, sita à Rua 
do Bolhão, n.º 192, 6.º piso, 4000 -111 Porto, mediante agendamento 
prévio.

26 de março de 2019. — A Diretora Municipal de Recursos Humanos, 
Salomé Ferreira.

312175631 

 Aviso n.º 6069/2019
Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 

emprego público, na modalidade de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo para a carreira de 
Técnico Superior.

Audiência dos interessados no âmbito da apreciação
 das candidaturas

1) Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º 
e 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual reda-
ção, notificam -se os candidatos para a realização da audiência dos 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo 
(DL n.º 4/2015 de 07 -01), do procedimento concursal comum para 
constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas a Termo Resolutivo Certo para a car-
reira/categoria de Técnico Superior (m/f) conforme Aviso de abertura 
n.º 3832/2019, publicado no Diário da República n.º 49, 2.ª série, de 
11 -03 -2019, Ref.ª 3/19).

2) A lista contendo os candidatos notificados da audiência dos interes-
sados, encontra -se afixada no átrio da Direção Municipal de Recursos 
Humanos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e disponibili-
zada na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Educação 
e emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego na autarquia> 
Procedimentos concursais a decorrer.

3) Informamos que os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o 
modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado 
e das Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível 
em www.cm -porto.pt, em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Formulá-
rios> Letra E> Exercício do Direito de Participação de Interessados.

4) O processo do procedimento concursal pode ser consultado, na 
Divisão Municipal de Recrutamento e Gestão de Carreiras, sita à Rua do 
Bolhão, n.º 192, 6.º piso, 4000 -111 Porto, mediante agendamento prévio.

26 de março de 2019. — A Diretora Municipal de Recursos Humanos, 
Salomé Ferreira.

312175672 


