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19 — Considerando razões de celeridade, caso o número de candidatos 
admitidos seja superior a 100, e de forma a não causar prejuízo à normal 
atividade dos serviços, os métodos de seleção serão realizados de forma 
faseada (artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro).

20 — Os métodos de seleção têm caráter eliminatório de “per si “sendo 
excluídos os candidatos que obtenham valoração inferior a 9,5 valores, 
não sendo convocados para a realização do método seguinte.

21 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção equivale a desistência do concurso.

22 — A notificação dos candidatos admitidos/excluídos bem como 
a convocação para os métodos de seleção faz -se de acordo com o pre-
visto nos artigos 30.º, 31.º e 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro.

23 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada no 
Placar do Serviço de Recursos Humanos desta autarquia, e disponibi-
lizada na pagina eletrónica da Câmara Municipal de Bragança www.
cm -braganca.pt/.

24 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publi-
cada na 2.ª série do Diário da República, afixada no Placar do Serviço 
de Recursos Humanos desta autarquia, e disponibilizada na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Bragança www.cm -braganca.pt/.

25 — Critérios de ordenação preferencial:
Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os critérios 

de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 29/2001, de 03 de fevereiro, o candidato com deficiência 
tem preferência em caso de igualdade de classificação a qual prevalece 
sobre qualquer outra preferência legal.

26 — Composição e identificação do Júri:
Presidente: Vítor Manuel do Rosário Padrão, Diretor do Departamento 

de Serviços e Obras Municipais.
Vogais Efetivos: João Maria da Rocha Peixoto Cameira, Chefe da 

Divisão de Promoção Económica e Desenvolvimento Social, que subs-
titui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Branca Flor Cardoso 
Lopes Ribeiro, Chefe da Unidade de Administração Geral.

Vogais Suplentes: Maria Mavilde Gonçalves Xavier, Diretora do 
Departamento de Administração Geral e Financeira e Rui Manuel Gon-
çalves Martins, Chefe da Divisão de Planeamento, Infraestruturas e 
Urbanismo.

27 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos têm acesso às atas do 
Júri, onde constem os parâmetros de avaliação e a respetiva ponderação 
de cada um dos métodos de seleção a utilizar, e ao sistema de valoração 
final do método, desde que o solicitem.

28 — Política de igualdade — Nos termos do Despacho Conjunto 
n.º 373/2000, de 01 de março, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º 
da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.

8 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Hernâni 
Dinis Venâncio Dias, Dr.
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 MUNICÍPIO DO CADAVAL

Aviso n.º 3824/2018

Projeto de Regulamento do Prémio Trienal 
de Arquitetura do Cadaval

Maria de Fátima Moreira da Paz, Vice -Presidente da Câmara Munici-
pal do Cadaval, torna público, nos termos e para efeitos do disposto no 
artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a 
Câmara Municipal do Cadaval deliberou, na sua reunião ordinária de 8 
de agosto de 2017, submeter a período de consulta e discussão pública 
o projeto de Regulamento do Prémio Trienal de Arquitetura do Cadaval 
(RPTAC), pelo prazo de trinta dias úteis contados da data da publicação 
deste aviso na 2.ª série do Diário da República.

O texto do projeto de Regulamento está disponível para consulta 
na Divisão de Ordenamento do Território da Câmara Municipal do 
Cadaval, durante as horas normais de expediente (das 8h30 às 16h00), 

e na página do sítio da internet da Câmara Municipal do Cadaval em: 
http://www.cm -cadaval.pt/.

Os interessados devem dirigir ao Presidente da Câmara Municipal 
do Cadaval, por escrito e durante o período de consulta pública, as suas 
sugestões para a morada: Câmara Municipal do Cadaval, Av. Francisco 
Sá Carneiro, 2550 -103 Cadaval, ou entrega -las no balcão de atendimento 
da Câmara Municipal do Cadaval, ou enviá -las através do correio ele-
trónico: geral@cm -cadaval.pt.

6 de março de 2018. — A Vice -Presidente da Câmara Municipal do 
Cadaval, Maria de Fátima Gomes de Aguiar Moreira da Paz.

311188752 

 MUNICÍPIO DE CANTANHEDE
Aviso n.º 3825/2018

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 
da Cidade de Cantanhede

Projeto de Operação de Reabilitação Urbana

Abertura do período de discussão pública
Pedro António Vaz Cardoso, Vice -Presidente da Câmara Municipal de 

Cantanhede, torna público, que no seguimento da aprovação da delimi-
tação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Cidade de Cantanhede, 
decidiu a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada a 20 de 
fevereiro de 2018, aprovar e submeter a discussão pública o projeto da 
Operação de Reabilitação Urbana (ORU) sistemática pelo Programa 
Estratégico de Reabilitação Urbana(PERU) da Área de Reabilitação 
Urbana Cidade de Cantanhede, a decorrer pelo prazo de 20 (vinte) 
dias úteis, contados a partir do 5.º dia da publicação do presente Aviso 
na 2.ª série do Diário da República, nos termos previstos do n.º 4 do 
artigo 17.º e artigo 20.º -B 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.

Durante o referido período, a proposta do “Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana da Cidade de Cantanhede” está disponível para 
consulta no Departamento de Obras e de Urbanismo — Divisão de 
Urbanismo e Reabilitação Urbana, durante as horas normais de expe-
diente (das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 17 horas) ou através 
da Internet no endereço http://www.cm -cantanhede.pt.

Convidam -se todos os munícipes a formular as reclamações, obser-
vações e sugestões que entendam por conveniente, as quais devem ser 
apresentadas por escrito em impresso próprio, ou em ofício devidamente 
identificado, dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, 
e entregue no Departamento de Obras e Urbanismo, É ainda disponibi-
lizado um e -mail próprio (dou@cm -cantanhede.pt).

O presente Aviso vai ser afixado nos lugares públicos do costume.
7 de março de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal de 

Cantanhede, Pedro António Vaz Cardoso.
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 MUNICÍPIO DE CASCAIS
Aviso n.º 3826/2018

Para os devidos efeitos torna -se público que foi homologada, por 
meu despacho de 27 de fevereiro de 2018, a ata do Júri responsável 
pelo acompanhamento e avaliação final de período experimental, que 
comprovou que foi concluído com sucesso o período experimental de 
Dulce Maria Lemos Custódio, com a classificação final de 14,9 valores 
(catorze valores e nove décimas) para a ocupação de posto de trabalho 
da carreira e categoria de assistente operacional, na Divisão de Anima-
ção e Promoção Cultural, na sequência do acionamento da reserva de 
recrutamento do procedimento concursal comum de recrutamento de 
70 trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para a carreira e categoria de Assistente Ope-
racional, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 84, de 2 de maio de 2016.

6 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Cascais, 
Carlos Carreiras.
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 Aviso n.º 3827/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, na redação vigente, torna-se público que, conforme meu 
despacho, de 24 de janeiro, de 2018, em conjugação com o despacho 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loures, foi autorizada a 


