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2.º Laudette da Silva Correia. Resultado Final = 14,40 valores. Posição 
no concurso: 2.º

3.º Cátia Marisa de Abreu Fernandes Leça. Resultado Final = 
13,45 valores. Posição no concurso: 3.º

4.º Dayana Maria Santos Rodrigues. Resultado Final = 12,87 valores. 
Posição no concurso: 4.º

5.º Maria da Conceição da Costa Alegria Rodrigues. Resultado Final = 
12,17 valores. Posição no concurso: 5.º

30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 
Ornelas Teles.

312364442 

 Aviso n.º 10505/2019
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente 
da Câmara Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento concursal comum, ref.ª M do Aviso 
n.º 10773/2017 publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocupa-
ção de um posto de trabalho de Assistentes Operacionais da área de leitor 
cobrador de consumos mediante a constituição de vínculo de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final 
encontra -se afixada no placard existente nas instalações da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta edilidade.

Lista unitária de ordenação final
Ordenação:
1.º Celsa Ana Pascoal dos Ramos Vieira. Resultado Final = 14,855 

valores. Posição no concurso: 1.º
2.º Cátia Marisa de Abreu Fernandes Leça. Resultado Final = 13,92 

valores. Posição no concurso: 2.º
3.º Gonçalo Diogo Alegria Pereira. Resultado Final = 13,615 valores. 

Posição no concurso: 3.º
4.º Manuel Francisco Santos Miranda. Resultado Final = 12,135 

valores. Posição no concurso: 4.º
5.º João Pedro Francisco Vieira. Resultado Final = 11,875 valores. 

Posição no concurso: 5.º
30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 

Ornelas Teles.
312364426 

 Aviso n.º 10506/2019
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente 
da Câmara Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento concursal comum, ref.ª L do Aviso 
n.º 10773/2017 publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocu-
pação de cinco posto de trabalho de Assistentes Operacionais da área 
de cantoneiro de vias municipais mediante a constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final encontra-
-se afixada no placard existente nas instalações da Secretaria da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta edilidade.

Lista unitária de ordenação final
Ordenação:
1.º Elias José de Sousa. Resultado Final = 14,58 valores. Posição no 

concurso: 1.º
2.º Gil Vieira Rodrigues. Resultado Final = 14,26 valores. Posição 

no concurso: 2.º
3.º José Agostinho Pascoal Barbosa. Resultado Final = 12,695 valores. 

Posição no concurso: 3.º
4.º Manuel Gregório Bravio Moniz. Resultado Final = 12,37 valores. 

Posição no concurso: 4.º
30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 

Ornelas Teles.
312364394 

 Aviso n.º 10507/2019

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente 

da Câmara Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento concursal comum, ref.ª A do Aviso 
n.º 10773/2017 publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocupa-
ção de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, 
(jurista) da Câmara Municipal da Calheta, mediante a constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final 
encontra -se afixada no placard existente nas instalações da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta edilidade.

Lista unitária de ordenação final: Ordenação 1.º — Maria Vitória 
Jardim Teixeira — Resultado Final — 14,96 valores.

30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 
Ornelas Teles.

312364337 

 Aviso n.º 10508/2019
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente 
da Câmara Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento concursal comum, ref.ª J do Aviso 
n.º 10773/2017 publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocupa-
ção de um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico 
Secção de águas, saneamento e salubridade, da Câmara Municipal da 
Calheta, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final encontra-
-se afixada no placard existente nas instalações da Secretaria da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta edilidade.

Lista unitária de ordenação final
Ordenação:
1.º Paulo Sérgio Campainha Ferreira — Classificação Final: 

1. — 14,525 valores.
2.º Ana Luísa Canha — Classificação Final = 13,970 valores.
3.º Francisco Célio Campos Gouveia — Classificação Final = 13,685 

valores.
4.º Raquel Elizabeth Valente Rodrigues — Classificação Final = 

13,430 valores.
5.º Laudette da Silva Correia — Classificação Final = 13,170 va-

lores.
6.º Cláudia Rubina Jardim e Correia — classificação Final = 

12,995 valores.
7.º João Paulo Jardim da Câmara — classificação Final = 

12,980 valores.
8.º Cláudia Teresa Gonçalves Lobato — Classificação Final = 

12,925 valores.
9.º Manuel Luís Sousa Freitas — Classificação Final = 11,875 va-

lores.
10.º Ana Cristina Rodrigues da Encarnação — Classificação Final = 

11,325 valores.
11.º António de Agrela de Freitas — Classificação Final = 

11,320 valores.
12.º Eugénio de Jesus de Abreu — Classificação Final = 11,030 va-

lores.
30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 

Ornelas Teles.
312365082 

 Aviso n.º 10509/2019
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente 
da Câmara Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento concursal comum, ref.ª O do Aviso 
n.º 10773/2017 publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocu-
pação de um posto de trabalho de Assistentes Operacionais da área 
mecânico mediante a constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final 
encontra -se afixada no placard existente nas instalações da Secretaria 
da Câmara Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta 
edilidade.


