6259

Diário da República, 2.ª série — N.º 43 — 3 de março de 2014
Assim, e por despacho de 02 de janeiro de 2014 da Senhora Vereadora,
no exercício das competências que lhe foram delegadas, por despacho
do Senhor Presidente, em 23 de outubro de 2013, o júri do referido
procedimento passa a ter a seguinte composição:
Presidente: Dina Paula Rodrigues Marques, Chefe da Divisão de Ação
Social, Saúde e Educação;
Vogais efetivos: Ana Maria Charrama Farinho, Técnica Superior, que
substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos e Ana
Paula Ventinhas Albardeiro Santana, Técnica Superior;
Vogais suplentes: José António Linhas Roxas de Oliveira, Técnico
Superior e Sandra Marina Pereira de Figueiredo, Técnica Superior.
30 de janeiro de 2014. — O Diretor do Departamento Administrativo
e Financeiro, Rafael Rodrigues.
307586431
Aviso n.º 3200/2014
Para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público que cessaram a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por motivo
de aposentação, os trabalhadores deste Município abaixo indicados:
Joaquim João Carapau, Assistente Operacional (Motorista de Transportes Coletivos), Posição e Nível Intermédio entre 7 — 8;
António Cominho Marques, Assistente Operacional (Cantoneiro),
Posição e Nível Intermédio entre 2 — 3.
Com efeitos a contar do dia 01 de fevereiro de 2014.
3 de fevereiro de 2014. — O Diretor do Departamento Administrativo
e Financeiro, Rafael Rodrigues.
307592636
Aviso n.º 3201/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos conjugados do
n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com o n.º 6 do
artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, foi concluído com
sucesso, o período experimental do trabalhador contratado na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
José Francisco Pancadas Caeiro, com a categoria de Coordenador Técnico (Secção de Contratação Pública e Aprovisionamento), no dia 04
de fevereiro de 2014.
10 de fevereiro de 2014. — A Vereadora, Maria do Céu Rato Santa
Maria Gonçalves.
307612407
Aviso n.º 3202/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos conjugados do
n.º 2 do artigo 73.º da lei n.º 59/2008, de 11/9, com o n.º 6 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, foi concluído com sucesso o período experimental do trabalhador José Manuel Serra da Silva, contratado na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
com a categoria de Coordenador Técnico, em 01 de fevereiro de 2013.
11 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Santiago Augusto
Ferreira Macias.
307615689
Aviso n.º 3203/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 2 do
artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11/9, com o n.º 6 do artigo 12.º da
Lei n.º 12/2008, de 27/02, foi concluído com sucesso o período experimental do trabalhador Nelson José Violante Bartolo, contratado na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, com a categoria de Técnico Superior (Desporto), em
11 de janeiro de 2014.
12 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Santiago Augusto Ferreira Macias.
307615745

MUNICÍPIO DE NISA
Aviso n.º 3204/2014
Caducidade de procedimentos concursais
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por terem decorrido
6 meses depois da deliberação da Assembleia Municipal de 21/06/2013

que determinou a abertura dos procedimentos concursais, sem que
as respetivas listas de classificação estivessem homologadas, nos termos do n.º 3, do artigo 66.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro,
caducaram os seguintes procedimentos concursais, abertos por aviso
n.º 10151/2013, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 153,
de 09 de agosto de 2013:
Procedimento Concursal comum para constituição de relação jurídica
de emprego em contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado para preenchimento de cinco postos de trabalho de Assistente Operacional, da carreira de Assistente Operacional — Sapador
Florestal (Ref. 02/2013);
Procedimento Concursal comum para constituição de relação jurídica
de emprego em contrato de trabalho em funções públicas por tempo
determinado para preenchimento de um posto de trabalho de Assistente
Operacional, da carreira de Assistente Operacional — Motorista de
Pesados (Ref. 03/2013).
3 de fevereiro de 2014. — A Presidente da Câmara Municipal de Nisa,
Maria Idalina Alves Trindade.
307611298

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Aviso n.º 3205/2014
Para efeitos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, torna-se público que, por deliberação da Câmara Municipal, de
30 de janeiro de 2014, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis,
contados a partir do dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário
da República, 2.ª série, os seguintes Procedimentos Concursais:
Proc. n.º 1/2014 — Na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de
4 postos de trabalho na Carreira/Categoria de Assistente Operacional,
previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Município:
Proc. n.º 2/2014 — Na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo determinado, tendo em vista o preenchimento de
2 postos de trabalho na Carreira/Categoria de Assistente Operacional,
previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Município:
1 — Legislação aplicável: Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
na atual redação, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na atual redação, e Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, declara-se não
estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo
e, em virtude de não ter sido ainda publicitado qualquer procedimento
para a constituição de reservas de recrutamento, e até à sua publicitação,
fica temporariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia
à ECCRC (Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de
Recrutamento), nos termos dos artigos 41.º e seguintes da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
3 — Local de trabalho: na área do Concelho de Oliveira do Bairro.
4 — Descrição sumária e caracterização dos postos de trabalho: Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade
variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao
funcionamento dos órgão e serviços, podendo comportar esforço físico,
designadamente funções de apoio geral, incluindo as de telefonista e
operador de reprografia; acompanhamento dos alunos, atendimento e
encaminhamento de utentes da escola; apoio e assistência em situação
de primeiros socorros; apoio a serviços de ação social escolar; assegurar
a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações.
Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta
utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação
dos mesmos.
5 — Posicionamento remuneratório: nos termos do artigo 42.º da
Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, sendo a posição remuneratória
de referência a seguinte: 1.ª posição remuneratória da categoria de
Assistente Operacional.
6 — Âmbito do recrutamento:
6.1 — Proc. n.º 1/2014 — Nos termos do disposto nos números 3
a 7 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), o
recrutamento faz-se prioritariamente de entre os trabalhadores com
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida;
6.2 — Proc. n.º 2/2014 — Nos termos do disposto nas alíneas a) e b)
do n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR),

