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23 — Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu curriculum, a 
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

24 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
«a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação».

25 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, e para 
efeitos de admissão a concurso os candidatos com deficiência devem 
declarar, no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o 
respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 3.º do citado diploma, no procedimento 
concurso em que o número de lugares a preencher seja inferior a 10 e 
igual a superior a três, é garantida a reserva de um lugar para candidatos 
com deficiência.

21 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Eng. António Car-
doso Barbosa.

311505031 

 MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Aviso n.º 10615/2018

Homologação da lista de ordenação final
Torna -se público, que nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, que a lista unitária de ordenação final, foi 
homologada em dez de julho de dois mil e dezoito, fixada nos Paços 
do Município e disponibilizada na página eletrónica deste Município, 
referente ao procedimento concursal comum a seguir identificado, aberto 
no âmbito do programa de regularização extraordinária dos trabalhadores 
com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
e publicitado na Bolsa de Emprego Público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado:

113 (cento e treze) lugares de Assistente Operacional — área de 
auxiliar de ação educativa — BEP OE201803/0139.

12 de julho de 2018. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Elisa Ferraz.
311502634 

 MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso n.º 10616/2018

Abertura do Período de Discussão Pública da Proposta de Plano 
de Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração 
Consolidada de Recursos Geológicos da Serra da Falperra

António Alberto Pires Aguiar Machado, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Pouca de Aguiar, torna público, nos termos do n.º 1 e 2 
do artigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que a Câmara 
Municipal de Vila Pouca de Aguiar, em reunião de Câmara de 12 de 
julho de 2018, deliberou proceder à abertura do período de discussão 
pública da proposta de Plano de Intervenção no Espaço Rústico da 
Área de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos da Serra da 
Falperra, que irá decorrer durante 30 dias úteis.

Torna ainda público que o mencionado período de discussão pública 
se inicia no 5.º dia útil após a publicação do presente Aviso no Diário 
da República, 2.ª série, como o determina o n.º 2 do artigo 89.º do 
citado diploma.

Durante este período, os interessados poderão consultar a Proposta de 
Plano, o respetivo relatório ambiental, a ata de conferência procedimental 
e os demais pareceres emitidos na Divisão de Ambiente e Urbanismo, 
sito na Rua Comendador Silva, 5450 -020 Vila Pouca de Aguiar, no ho-
rário normal de expediente, bem como na página da internet da Câmara 
Municipal (www.cm -vpaguiar.pt).

A formulação de reclamações, observações ou sugestões deverão 
ser feitas por escrito, até ao termo do referido período, utilizando para 
o efeito o impresso próprio que pode ser obtido na página da internet 
da Câmara Municipal (www.cm -vpaguiar.pt) ou em suporte papel no 
setor de Atendimento ao Público da Câmara Municipal ou na Divisão 
de Ambiente e Urbanismo, remetido por correio dirigido ao Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar — Rua Henrique Bote-

lho, 5450 -027 Vila Pouca de Aguiar, ou por correio eletrónico (uopg@
cm -vpaguiar.pt).

13 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Pouca de Aguiar, António Alberto Pires Aguiar Machado.

Deliberação
António Alberto Pires Aguiar Machado, presidente da Câmara Muni-

cipal de Vila Pouca de Aguiar declara que a Câmara Municipal de Vila 
Pouca de Aguiar, em reunião ordinária realizada no dia 12 de julho de 
2018, deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do período de 
discussão pública da proposta de Plano de Intervenção no Espaço Rústico 
da Área de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos da Serra 
da Falperra, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e n.º 2 do 
artigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

13 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Pouca de Aguiar, António Alberto Pires Aguiar Machado.

611508183 

 MUNICÍPIO DE VIZELA

Regulamento n.º 511/2018
Victor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu, Presidente da 

Câmara Municipal de Vizela, torna público que, por deliberação tomada 
em reunião de Câmara Municipal de Vizela, de 10 de julho de 2018, 
foi aprovado o projeto de alteração ao Regulamento de Atribuição de 
Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior, tendo em vista a sua 
submissão a consulta pública nos termos do disposto no artigo 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

O projeto de alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo a Alunos do Ensino Superior encontra -se disponível para con-
sulta dos interessados na página da internet do Município de Vizela e 
nos serviços da Câmara Municipal, sitos na Praça do Município n.º 522, 
durante o respetivo horário de expediente.

Durante o prazo de 30 dias, contados a partir da publicação deste 
aviso, no Diário da República, 2.ª série, poderão os interessados apre-
sentar por escrito, nesta Câmara, as suas sugestões sobre o projeto de 
alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos 
do Ensino Superior.

25 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, Victor Hugo Ma-
chado da Costa Salgado de Abreu, Dr.

Projeto de Alteração ao Regulamento de Atribuição
de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior

Alteração ao artigo 2.º, artigo 3.º, artigo 4.º, artigo 5.º, artigo 6.º, 
artigo 7.º, artigo 8.º, artigo 9.º, artigo 10.º, artigo 11.º, artigo 13.º, ar-
tigo 14.º e artigo 15.º -A do Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo a Alunos do Ensino Superior:

«Artigo 2.º
Objeto e Âmbito de Aplicação

O presente regulamento estabelece as normas aplicáveis à atribuição 
de bolsa de estudo municipal a alunos, cujo agregado familiar tenha 
residência no concelho de Vizela, matriculados e inscritos em esta-
belecimentos e cursos de ensino superior devidamente homologados, 
no território nacional.

Artigo 3.º
Definições

(sem alteração):
a) Estabelecimento de Ensino Superior — todos os estabeleci-

mentos que confiram graus de ensino superior, homologados pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;

b) (sem alteração);
c) Bolsa de Estudo — prestação pecuniária complementar ao apoio 

económico concedida pelo estabelecimento de ensino superior, desti-
nada a fazer face aos encargos do estudante durante a frequência do 
curso, com vista à obtenção de:

i) Licenciatura;
ii) Mestrado Integrado;
iii) Curso Técnico Superior Profissional.
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d) Duração normal do curso — corresponde ao número de anos, 
semestres e ou trimestres letivos em que o curso deve ser realizado pelo 
estudante, quando a tempo inteiro e em regime presencial, conforme 
disposto na alínea d) do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de 
fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho;

e) (sem alteração).

Artigo 4.º
Bolsas de Estudo

1 — A bolsa de estudo municipal é uma prestação pecuniária cor-
respondente a 30 % do montante da bolsa de estudo atribuída ao 
estudante pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Es-
tudantes do Ensino Superior.

2 — Nos casos de mudança de curso, a bolsa de estudo muni-
cipal não poderá exceder o período de duração do curso inicial de 
ingresso.

3 — A bolsa de estudo municipal é requerida anualmente, com um 
número limite máximo equivalente ao número de anos de duração 
normal do curso.

4 — A atribuição de bolsas de estudo municipais pode ser cumu-
lativa com bolsas ou apoios atribuídos por outras entidades, se dela 
for dado conhecimento à Câmara Municipal, ponderadas as circuns-
tâncias.

Artigo 5.º
Intransmissibilidade das Bolsas

As bolsas de estudo municipais atribuídas nos termos do presente 
regulamento são intransmissíveis.

Artigo 6.º
Periodicidade da Atribuição das Bolsas

As bolsas de estudo municipal são atribuídas em cada ano letivo e pagas 
durante o mês de fevereiro, podendo, no entanto, ser efetuados ajustamen-
tos de acordo com as disponibilidades financeiras da Autarquia.

Artigo 7.º
Condições de Acesso

Só podem requerer a atribuição de bolsa de estudo municipal os 
alunos que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições:

a) (sem alteração);
b) (sem alteração);
c) (sem alteração);
d) Tenham solicitado junto do estabelecimento de ensino superior 

a atribuição de bolsa, bem como estejam a cumprir com todas as 
obrigações inerentes à candidatura.

Artigo 8.º
Candidatura

1 — A atribuição de bolsa de estudo municipal é feita através 
de concurso anual, sendo a respetiva inscrição efetuada mediante 
o preenchimento e entrega de um boletim de candidatura próprio, 
fornecido pela Câmara Municipal de Vizela.

2 — (sem alteração).
3 — A Câmara Municipal de Vizela poderá, fundamentadamente, 

fixar prazo diferente do previsto no número anterior, para a apresen-
tação das candidaturas à atribuição das bolsas de estudo municipais.

4 — (sem alteração).
5 — (sem alteração):
a) (sem alteração);
b) Apresentação do cartão de cidadão (ou na sua ausência, bilhete 

de identidade e cartão de contribuinte);
c) (sem alteração);
d) (sem alteração);
e) (sem alteração);
f) (sem alteração);
g) (sem alteração);
h) Documento comprovativo da atribuição de bolsa de estudo 

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ao abrigo 
do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do 
Ensino Superior e respetivo valor;

i) (eliminado).

Artigo 9.º
Apreciação da Candidatura

1 — (sem alteração).
2 — (sem alteração).
3 — (sem alteração).
4 — (sem alteração).
5 — (sem alteração).
6 — Nos casos referidos no n.º 4 e 5 do presente artigo, a Câmara 

Municipal de Vizela reserva -se ao direito de eliminar as respetivas 
candidaturas.

Artigo 10.º
Seleção das Candidaturas

1 — Serão consideradas as candidaturas dos alunos aos quais seja 
atribuída bolsa de estudo pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Bolsas 
de Estudo a Estudantes do Ensino Superior

2 — A análise das candidaturas será efetuada pelo Setor da Edu-
cação.

3 — Será elaborada uma lista provisória de candidatos.
4 — (sem alteração).
5 — (sem alteração).
6 — (sem alteração).
7 — Compete à Câmara Municipal de Vizela a aprovação da lista 

final obtida, a qual consubstancia a atribuição das bolsas de estudo 
municipais.

Artigo 11.º
Pagamento da Bolsa de Estudo Municipal

O pagamento da bolsa de estudo municipal é efetuado diretamente 
ao bolseiro, através de transferência bancária, para a conta com o 
número de IBAN indicado aquando da apresentação da candidatura.

Artigo 13.º
Deveres dos Bolseiros

Os bolseiros têm o dever de:
a) (sem alteração);
b) (sem alteração);
c) Informar a Câmara municipal de todas as alterações ocorridas 

posteriores à atribuição da bolsa de estudo, relativas à bolsa de estudo 
municipal atribuída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo 
a Estudantes do Ensino Superior, residência ou curso;

d) (sem alteração).

Artigo 14.º
Cessação da Bolsa de Estudo

1 — Constituem causas de cessação da bolsa de estudo municipal:
a) (sem alteração);
b) (sem alteração);
c) A cessação da atividade escolar do bolseiro, salvo por motivo 

de força maior devidamente comprovada;
d) (sem alteração);
e) (sem alteração).

2 — (sem alteração).

Artigo 15.º -A
Revisão do Regulamento

O presente Regulamento poderá ser objeto de revisão por iniciativa 
da Câmara Municipal ou quando se verifiquem alterações que assim 
o determinem.»

311539758 

 FREGUESIA DE ARÕES (SÃO ROMÃO)

Aviso n.º 10617/2018

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se publico que, na sequência 


