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Diário da República, 2.ª série — N.º 214 — 2 de novembro de 2015

PARTE C
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 12335-A/2015
Considerando o Despacho n.º 12244-B/2015 do Secretário de Estado
da Administração Local, de 29 de outubro de 2015, e publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 213, de 30 de outubro de 2015, que determina
a marcação de eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia de
Aguiã, município de Arcos de Valdevez, no dia 24 de janeiro de 2016.
Nos termos do disposto no artigo 223.º da Lei Orgânica n.º 1/2001,
de 14 de agosto, alterada pelas Leis Orgânicas n.º 5-A/2001, de 26 de
novembro, n.º 3/2005, de 29 de agosto, n.º 3/2010, de 15 de dezembro,
e n.º 1/2011, de 30 de novembro, e tendo em consideração o resultado
das últimas eleições autárquicas, nomeio para integrarem a comissão
administrativa das eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia
de Aguiã, município de Arcos de Valdevez:
Artur Agostinho Rodrigues Pereira Alves (PS);
Manuel João Coelho Galvão (PSD);
José Rodrigues Sousa (PS).
30 de outubro de 2015. — O Ministro da Administração Interna,
João Calvão da Silva.
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Despacho n.º 12335-B/2015
Considerando o Despacho n.º 12244-A/2015 do Secretário de Estado
da Administração Local, de 29 de outubro de 2015, e publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 213, de 30 de outubro de 2015, que
determina a marcação de eleições intercalares para a Câmara Municipal
de São João da Madeira, no dia 24 de janeiro de 2016.
Nos termos do disposto no artigo 223.º da Lei Orgânica n.º 1/2001,
de 14 de agosto, alterada pelas Leis Orgânicas n.º 5-A/2001, de 26 de
novembro, n.º 3/2005, de 29 de agosto, n.º 3/2010, de 15 de dezembro,
e n.º 1/2011, de 30 de novembro, e tendo em consideração o resultado
das últimas eleições autárquicas, nomeio para integrarem a comissão
administrativa das eleições intercalares para a Câmara Municipal de
São João da Madeira:
Ricardo Nicolau Soares Terra Oliveira Figueiredo (PSD);
Luís Miguel dos Santos Ferreira (PS);
Luís Miguel Pereira de Oliveira (PSD);
Manuel da Silva Oliveira (PS);
Dilma Cardoso da Costa Nantes (PSD);
30 de outubro de 2015. — O Ministro da Administração Interna,
João Calvão da Silva.
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PARTE H
MUNICÍPIO DE PENACOVA
Declaração de retificação n.º 967-A/2015
Declaração de Retificação ao Aviso n.º 11083-B/2015
Por ter saído com inexatidão o Aviso N.º 11083-B/2015, relativamente
aos postos de trabalho para assistentes operacionais — Ref.as I a O,
altera-se o Ponto 8.1, passando-se a ler:
“8.1 — Nos procedimentos concursais com as referências I a O,
excecionalmente, é permitida a candidatura a quem, não sendo titular
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de escolaridade obrigatória, disponha da formação e, ou, experiências
profissionais necessárias e suficientes para a substituição daquela
habilitação.”
Concede-se o prazo suplementar de 10 dias úteis, a contar da data de
publicação da presente declaração de retificação no Diário da República,
para apresentação de candidaturas para as referências I a O que reúnam
os requisitos de admissão previstos naquele aviso, salvaguardando-se
todas as que foram apresentadas no prazo por ele concedido.
2 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Humberto Oliveira.
309077528

Diário da República Eletrónico:
Endereço Internet: http://dre.pt
Contactos:

Depósito legal n.º 8815/85

ISSN 0870-9963

Correio eletrónico: dre@incm.pt
Tel.: 21 781 0870
Fax: 21 394 5750

