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Metalurgia e Metalomecânica;
Produção Agrícola e Animal;
Indústrias Extrativas;
Economia, Gestão e Administração, Contabilidade e Fiscalidade.
Os postos de trabalho a ocupar, no âmbito dos procedimentos concursais de acesso ao estágio de ingresso na categoria e carreira mencionadas, serão determinados em função das necessidades dos serviços
desconcentrados relativamente às licenciaturas das áreas acima, tidas
como adequadas, em função das atividades económicas e domínios mais
relevantes nas respetivas áreas de jurisdição territorial, bem como das
atividades com maior índice de sinistralidade.
Assim, na elaboração dos mapas de pessoal da ACT, dever-se-á atender
aos inspetores do trabalho atualmente adstritos a cada serviço desconcentrado e às respetivas áreas de licenciatura.
21 de outubro de 2016. — O Inspetor-Geral, Pedro Nuno Pimenta
Braz.
209962915

2.ª série, n.º 201, de 19 de outubro, saiu com a seguinte inexatidão,
pelo que se retifica:
Onde se lê:
«ANEXO
(a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º)
Municípios
Moura
Barrancos
Aljustrel
Serpa
Castro Verde
Mértola
Almodôvar
Beja»
deve ler-se:
«ANEXO

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Gabinete do Ministro
Declaração de retificação n.º 1044-A/2016
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho
Normativo n.º 35-A/2008, de 28 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, revisto e republicado pelo Despacho Normativo n.º 13/2009, de 19 de março, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 64, de 1 de abril, declara-se que o Anexo ao Despacho
n.º 12618-B/2016 de 19 de fevereiro, publicado no Diário da República,

(a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º)
Municípios
Moura
Barrancos
Aljustrel
Serpa
Castro Verde
Mértola
Almodôvar
Beja
Ourique»
20 de outubro de 2016. — O Ministro da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, Luís Manuel Capoulas Santos.
209961116

PARTE H
MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 12935-A/2016

Aviso n.º 12935-B/2016

Procedimento concursal comum para 1 Assistente Técnico
a termo resolutivo incerto — homologação
de lista de ordenação final dos candidatos aprovados

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de
Assistente Técnico.

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torno público que foi homologada, por meu despacho de 11/10/2016, a lista de ordenação final de
candidatos aprovados no procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho de Assistente Técnico a termo resolutivo
incerto na Coordenação de Modernização Administrativa, aberto pelo
Aviso n.º 7741/2016 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 117
Parte H — Autarquias Locais, de 21/junho/2016 — Ref.ª B.
A lista encontra-se publicitada na página eletrónica do Município da
Lourinhã (www.cm-lourinha.pt) e afixada junto à Secção do Balcão do
Munícipe, no rés-do-chão do edifício dos Paços deste município, sito
na Praça José Máximo da Costa, Lourinhã.
Nos termos dos n.os 4 e 5 do supra citado artigo 36.º, ficam notificados
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da
aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação da lista de
ordenação final acima referida.
14 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, João Duarte
Anastácio de Carvalho.
309942235

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), do procedimento concursal comum para
constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira/categoria de Assistente Técnico (m/f) conforme Aviso de abertura
n.º 12095-A/2016, publicado no 2.º Suplemento do Diário da República
n.º 190, 2.ª série, de 03.10.2016 Ref.ª L).
2) A lista contendo os candidatos notificados da audiência dos interessados, encontra-se afixada no átrio da Direção Municipal de Recursos
Humanos, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000-111 Porto e disponibilizada na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm-porto.pt> Educação
e emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego na autarquia>
Procedimentos concursais a decorrer.

