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Candidatos aprovados:
1.º João Paulo Ferreira Duarte — 15,31 valores
17 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Eng.º Francisco
Manuel Lopes.
308319902
Aviso n.º 295/2015
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, a seguir
discriminada, dos candidatos aprovados no procedimento concursal
de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho na
categoria de Técnico Superior, Referência D, para a Divisão de Educação, Ação Social e Cultural, aberto através do aviso n.º 7589/2014,
publicado no Diário da República n.º 123, de 30 de junho de 2014, a
qual foi homologada, por despacho do Sr. Presidente da Câmara em
16 de dezembro de 2014.
Candidato aprovado:
1.º João Carlos Proença Meireles — 14,80 valores
17 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Eng.º Francisco
Manuel Lopes.
308320193
Aviso n.º 296/2015
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, a seguir
discriminada, dos candidatos aprovados no procedimento concursal
de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho da
categoria de Assistente Operacional, para a Divisão de Educação, Ação
Social e Cultural, Referência B, aberto através do aviso n.º 7588/2014,
publicado no Diário da República n.º 123, de 30 de junho de 2014, a
qual foi homologada, por despacho do Sr. Presidente da Câmara em 16
de dezembro de 2014.

foi homologada, por despacho do Sr. Presidente da Câmara em 16 de
dezembro de 2014.
Candidatos aprovados:
1.º José Pedro Monteiro dos Santos Teixeira — 14,25 valores
17 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Eng.º Francisco
Manuel Lopes.
308319935

MUNICÍPIO DA MAIA
Aviso n.º 299/2015
António Gonçalves Bragança Fernandes, Presidente da Câmara Municipal da Maia:
Torna público, que a Assembleia Municipal em sessão realizada em
10 de dezembro de 2014 deliberou nos termos do n.º 1 do artigo 13.º
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei
n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro da Maia.
Para o efeito, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009
de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto,
os elementos que constituem o projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana encontram-se disponíveis para consulta na página da
internet da Câmara Municipal, em www.cm-maia.pt.
Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares de estilo.
22 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal,
António Gonçalves Bragança Fernandes, Eng.

Candidatos aprovados:
1.º Ivo Miguel Rodrigues Pinto — 14,73 valores
17 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Eng.º Francisco
Manuel Lopes.
308320347
Aviso n.º 297/2015
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, a seguir
discriminada, dos candidatos aprovados no procedimento concursal
de recrutamento para o preenchimento de cinco postos de trabalho da
categoria de Assistente Operacional, para a Divisão de Educação, Ação
Social e Cultural, Referência A, aberto através do aviso n.º 7588/2014,
publicado no Diário da República n.º 123, de 30 de junho de 2014, a
qual foi homologada, por despacho do Sr. Presidente da Câmara em
16 de dezembro de 2014.
Candidatos aprovados:
1.º Albertina Dias Gonçalves Tavares — 13,35 valores
1.º Marco António Santos Brás Mendes — 13,35 valores
2.º Mara Elisabete Gregório dos Santos — 13 valores
3.º Judite Maria Ferreira Duarte Rodrigues — 12,25 valores
4.º Margarida Maria Rua Alves Figueiredo — 11,9 valores
17 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Eng.º Francisco
Manuel Lopes.
308320225
Aviso n.º 298/2015
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, a seguir
discriminada, dos candidatos aprovados no procedimento concursal
de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho na
categoria de Técnico Superior, Ref.ª B, para a Divisão de Educação,
Ação Social e Cultural, aberto através do aviso n.º 7589/2014, publicado no Diário da República n.º 123, de 30 de junho de 2014, a qual

208326414

MUNICÍPIO DE NORDESTE
Edital n.º 20/2015
Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente da Câmara Municipal
do Concelho de Nordeste,
Torna público de que a Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária realizada no dia 2 de dezembro corrente, deliberou, por maioria
aprovar a Alteração da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município
de Nordeste, nos termos da proposta desta Câmara Municipal de 29 de
setembro último.
Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.
4 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Carlos Mendonça.

