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607698699

MUNICÍPIO DE ESPINHO
Aviso n.º 4079/2014
Consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do
artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público
que, por despacho emitido em 31 de outubro de 2013, pelo Presidente
da Câmara Municipal, após anuência do Presidente da Escola Superior
de Educação, foi decidida a consolidação definitiva da mobilidade
interna na categoria de, Rosa Maria da Silva Santos Castro, da carreira
e categoria gerais de assistente técnico, nos termos do artigo 64.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º
da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro e Lei n.º 66-B/2012, de 31
de dezembro.
Mais se torna público que a trabalhadora mantém o posicionamento
remuneratório, sendo integrada na carreira e categoria de assistente
técnico do mapa de pessoal aprovado para o ano de 2014 desta Câmara Municipal, entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória, entre o nível
remuneratório 5 e 7 da tabela remuneratória única, com efeitos a 1 de
janeiro de 2014.
19 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Município, Dr. Joaquim
José Pinto Moreira.
307633995
Aviso n.º 4080/2014

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA
Aviso n.º 4082/2014
Mobilidade interna
Em conformidade com o disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que, por meu despacho de 23 de
dezembro de 2013, foi autorizada a mobilidade interna a órgão ou serviço, para o Município da Covilhã, do trabalhador João Manuel Sousa
Nunes, assistente técnico, do mapa de pessoal desta autarquia, com
início em 1 de janeiro de 2014.
6 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Engenheiro Armindo Moreira Palma Jacinto.
307664994

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 4083/2014
Para os devidos efeitos se torna público que por despachos da signatária, datados de 19 de fevereiro e 09 de março de 2014, foi concedida
à Assistente Operacional da carreira de Assistente Operacional, Dora
Marta Santos Pereira Zurrinha, licença sem remuneração a partir de 14
de fevereiro de 2014, pelo período de 9 meses, ao abrigo e nos termos
do disposto nos artigos 234.º e 235.º do Regime de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.
12 de março de 2014. — A Vereadora (com competências delegadas
em 21/10/2013), Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado.
307690979

MUNICÍPIO DA LOURINHÃ
Aviso (extrato) n.º 4084/2014
Celebração de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico, nos termos do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145-A/2011, de
6 de abril.

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro (LVCR), torno público que, na
sequência do concurso externo aberto por Aviso n.º 10202/2013 publicado no D.R. n.º 154 — 2.ª série, Parte H, de 12/08, foram celebrados
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com Alexandre Ferreira Vieira e João Carlos Henriques Diogo, com
efeitos a 20/12/2013.
Os trabalhadores foram contratados como estagiários para ingresso
na categoria de Especialista de Informática de Grau 1 — Nível 2, da
carreira não revista de Especialista de Informática, para a Divisão de
Administração Geral, com a remuneração de 1.373,12€, correspondente
ao índice 400 nos termos do mapa I anexo do Decreto-Lei n.º 97/2001,
de 26 de março, iniciando-se nesse dia o estágio probatório com a
duração de 180 dias, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de julho, por conjugação com a alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º,
alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de
março, cuja avaliação é efetuada pelo mesmo júri designado no âmbito
do procedimento concursal.

19 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Município, Dr. Joaquim
José Pinto Moreira.
307634026

17 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, João Duarte Anastácio de Carvalho.
307694291

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

MUNICÍPIO DE LOUSADA

Conclusão com sucesso de período experimental
Nos termos do n.º 2, do artigo 73.º e n.º 1 do artigo 76.º, da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, aplicando o previsto no artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, foi homologada, em 22 de janeiro
de 2014, a ata de avaliação final do período experimental, concluído com
sucesso, do trabalhador, abaixo descrito, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a categoria
de Assistente Técnico, no âmbito do procedimento concursal, aberto
através de aviso n.º 11481/2011, concurso C, publicado no Diário da
República n.º 100, 2.ª série de 24 de maio:
Cláudia Sofia Alves Braga — 15,84 valores.

Aviso n.º 4081/2014

Aviso n.º 4085/2014

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado
de 14 de fevereiro do corrente ano, foi prorrogada a mobilidade interna
intercategoria dos assistentes operacionais Ana Maria Neto Carvalho,
António Lopes Guimarães, Fernando Barbosa Ribeiro e Manuel António Nogueira, na categoria de encarregado operacional, até 31 de
dezembro de 2014, no termos do artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013, de
31 de dezembro.

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, aplicada a administração local pelo
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, torna-se público que, por meu
despacho de 3 do corrente mês, deferi o pedido de licença sem remuneração,
por 90 dias, prevista no artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, à
trabalhadora deste Município Maria Emília Pacheco Leal Peixoto, assistente
operacional, a ter início no dia 1 de maio de 2014, inclusive.

18 de fevereiro de 2014. — A Vereadora, com competências delegadas,
Dr.ª Carla Meireles.
307675223

10 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, Pedro Daniel
Machado Gomes, Dr.
307695855

