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PARTE C

 AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL

Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
e do Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 9599-A/2017
O Despacho n.º 9081 -E/2017, de 13 de outubro, determinou a pror-

rogação do período crítico até 31 de outubro, no âmbito do Sistema de 
Defesa da Floresta contra Incêndios de acordo com o artigo 2.º -A do 
Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pela 
Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto.

A provável ausência de precipitação significativa promoverá a 
manutenção dos índices de perigo de incêndio em valores superiores 
aos típicos para a presente altura do ano.

Face ao exposto considera -se prudente manter a adoção das medidas 
e ações especiais de prevenção de incêndios florestais, que decorrem 
durante o período crítico, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta 
contra Incêndios, estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, na sua redação atual.

Assim, nos termos do artigo 2.º -A do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 
de junho, alterado e republicado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, 
e ao abrigo das competências delegadas pelo Despacho n.º 5564/2017, 
de 1 de junho, com a redação dada pelo Despacho n.º 7088/2017, de 
21 de julho, determino o seguinte:

É prorrogado até 15 de novembro o período crítico no âmbito do 
Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, para o ano de 2017, 
estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado 
e republicado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, por força das cir-
cunstâncias meteorológicas excecionais.

30 de outubro de 2017. — O Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural, Miguel João Pisoeiro de Freitas.
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PARTE H

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 13125-A/2017

Procedimentos concursais abertos através dos Avisos n.os 10260/2016, 
15230/2016, 995/2017 e 2261/2017, para ocupação de 76 postos de 
trabalho das carreiras e categorias de Técnico Superior, Assistente 
Técnico e Assistente Operacional, do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada.

Convocatória para o método de seleção Avaliação Psicológica

Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, informam -se os candidatos admitidos aos 
procedimentos concursais comuns abertos pelos Avisos n.º 10260/2016, 
15230/2016, 995/2017 e 2261/2017, publicados na 2.ª série do Diário 
da República n.os 158, de 18 de agosto, 232, de 5 de dezembro, 17, de 
24 de janeiro e 45, de 3 de março, respetivamente, de que a aplicação do 

método de seleção Avaliação Psicológica — Entrevistas, terão lugar nos 
dias 10/11, 11/11, 14/11, 15/11, 16/11,17/11, 18/11, 20/11 e 25/11.

No âmbito do presente método de seleção, a Avaliação Psicológi-
ca — Testes, terá lugar no dia 13/11.

As duas fase da Avaliação psicológica (Entrevistas e Testes) terão lugar 
no Centro Cívico de Santa Clara sito na 1.ª rua de Santa Clara.

A identificação dos candidatos a submeter a este método de seleção, 
bem como a data, hora e local de realização do mesmo, encontram -se 
disponíveis na página eletrónica da Câmara Municipal de Ponta Delgada 
(www.cm -pontadelgada.pt) e afixadas no átrio do rés -do -chão dos Paços 
do Concelho e no n.º 18 da Rua de Santa Luzia, sita em Ponta Delgada.

Os candidatos deverão estar presentes no local, com 10 minutos de 
antecedência, munidos do Cartão de Cidadão ou outro documento de 
identificação válido, com fotografia.

A falta de comparência determina a exclusão do procedimento con-
cursal.

26 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.
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