12060

Diário da República, 2.ª série — N.º 81 — 26 de abril de 2018

Municipal de Ponta Delgada, publicados por aviso n.º 10260/2016, na
2.ª série do Diário da República n.º 158, de 18 de agosto de 2016 foram
homologadas por Despacho da senhora Vereadora Alexandra Vitória
Falcão Pereira de Viveiros de 27 de fevereiro de 2018, está disponível
na página eletrónica do Município (cm-pontadelgada.pt) e afixada em
local próprio na Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, sita na
Rua de Santa Luzia, n.º 18, 9504-523 Ponta Delgada.
12 de março de 2018. — O Presidente, José Manuel Cabral Dias
Bolieiro.
311257812

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA
Aviso n.º 5673/2018
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º 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, torna-se público que a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados referente ao procedimento
concursal comum para constituição da relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para ocupação de um posto de trabalho
da carreira e categoria de Técnico Superior, com licenciatura em gestão,
cujo edital foi publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 96, de
18 de maio de 2016, na Bolsa de Emprego Público com o código de
oferta n.º OE201605/0190, foi homologada por despacho do signatário
datado de 6 de abril de 2018.
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
no Edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica
desta autarquia em www.cmpb.pt.
10 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Augusto Manuel
dos Reis Marinho.
311276775

MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA
Aviso n.º 5674/2018
Nos termos do disposto do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, na sequência do procedimento concursal comum, publicitado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2017, Aviso
n.º 5760/2017, referência G), torna-se público que homologuei, em
13/04/2018 os relatórios do júri que comprovam a conclusão com sucesso
do período experimental, de acordo com os requisitos previstos no n.º 3
do artigo 46.º da citada Lei, das seguintes trabalhadoras:
Cristina Isabel Cardoso Alves, Maria Rosário Tomás Manso Caetano e
Marta da Conceição Cardoso Catarino na carreira/categoria de Assistente
Operacional, na área de atividade de Auxiliar de Serviços Gerais.
13 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, João Manuel Ventura
Grilo de Melo Lobo.
311281359
Declaração de Retificação n.º 316/2018
Por se ter verificado um lapso na redação do Aviso n.º 3740/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 57, de 21 de março,
torna-se público que no referido Aviso onde se lê «[...] Carlos Miguel
Cardoso Carvalho Dias [...] com início a 15 de dezembro de 2017 [...]»
deve ler-se «[...] Carlos Miguel Cardoso Carvalho Dias [...] com início
a 12 de dezembro de 2017 [...]».
12 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, João Manuel Ventura
Grilo de Melo Lobo.
311281553

MUNICÍPIO DE SANTARÉM
Aviso n.º 5675/2018
Contratos de Trabalho por Tempo Indeterminado
Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
e no uso das competências que me foram delegadas e subdelegadas,
nos termos do n.º 2 do artigo 36.º, conjugado com a alínea a) do n.º 2
do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna-se público
que por meus despachos, datados de 15 de fevereiro de 2018, e na se-

quência dos resultados obtidos no âmbito do procedimento concursal
de recrutamento para preenchimento de dez postos de trabalho de Assistente Operacional (ação educativa), aberto pelo aviso n.º 6248/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de 02 de junho de
2017, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos
termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, na categoria de Assistente Operacional da
carreira de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente
à Posição Remuneratória 1, Nível Remuneratório 1 — 580,00 €, com os
candidatos ordenados da seguinte forma: 1.º Edite Maria Coelho vieira,
2.º Carla Cristina Porta Nova de Freitas Murteira, 3.º Lília Isabel Batista
Durão do Carmo, 4.º Vítor Manuel Martins Costa, 5.º Tânia Cristina
Rodrigues Pratas, 6.º Ana Isabel Santos Figueiras Domingos, 7.º Ana
Filipa Corado Pernão, 8.º Judite Isabel Nogueira Confraria, 9.º Maria
Helena Rodrigues Pereira, 10.º Natacha Ribeiro Lourenço Prudêncio
Cipriano, com efeitos à data de 15 de fevereiro de 2018.
(Isento de Fiscalização do Tribunal de Contas)
19 de fevereiro de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos,
Inês Barroso.
311282769

MUNICÍPIO DE SILVES
Aviso n.º 5676/2018
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014
de 20 de junho, torna-se público que após conclusão dos respetivos procedimentos concursais, foram celebrados contratos de trabalho em funções
públicas, por tempo indeterminado, com início a dezasseis de março e
três de abril de dois mil e dezoito, com os seguintes trabalhadores:
Início a 16 de março de 2018:
João Carlos Saião Rodrigues Garcia, para o exercício de funções de
Técnico Superior (área de atividade — Engenharia Agronómica), com
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível 15.º
da tabela remuneratória única.
Início a 03 de abril de 2018:
Emanuel dos Santos Perpétuo, para o exercício de funções de Técnico
Superior (área de atividade — Sociologia), com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível 15.º da tabela remuneratória única.
António José Maria Gonçalves, para o exercício de funções de
Assistente Operacional (área de atividade — Cantoneiro — utilização
da reserva de recrutamento), com a remuneração correspondente ao
nível 2.º da tabela remuneratória única.
6 de abril de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gonçalves da Palma.
311279383
Aviso n.º 5677/2018
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 6 do
artigo 36.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro de 2009, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, a lista unitária de
ordenação final do procedimento concursal para contratação por tempo
indeterminado, no regime de contrato de trabalho em funções públicas,
para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional — área de atividade Auxiliar de Serviços Gerais, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152 de oito de
agosto de dois mil e dezassete, foi homologada pela Presidente da Câmara
Municipal de Silves em onze de abril de dois mil e dezoito, encontrando-se
afixada no placard da Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Silves e disponibilizada no site do Município (www.cm-silves.pt).
12 de abril de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gonçalves da Palma.
311280192

MUNICÍPIO DE TAVIRA
Aviso n.º 5678/2018
Para os devidos efeitos se faz público que foi nomeada, por meu despacho de 2018/04/12, para o cargo de Chefe de Divisão de Planeamento,
Turismo, Inovação e Empreendedorismo, Ana Cristina Soares Massena
Gago, cujo conteúdo se transcreve:
Considerando que:
Terminou o procedimento concursal, para o cargo de Chefe de Divisão
de Planeamento, Turismo, Inovação e Empreendedorismo, aberto por

