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foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade intercategorias,
da trabalhadora Ana Isabel Pereira Vitorino Aniceto, da categoria de
Assistente Técnico para a categoria de Coordenador Técnico, com a
remuneração mensal de 1.149,99 €, correspondente à posição remuneratória 1, nível 14, da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a
15 de outubro de 2017.
8 de novembro de 2017. — A Vereadora dos Recursos Humanos,
Inês Barroso.
311288617
Aviso n.º 5796/2018

público que foi homologada por despacho do Senhor Presidente datado
de 17.04.2018, a lista unitária de ordenação final do procedimento
concursal comum por tempo indeterminado — três lugares na carreira e
categoria de Assistente Técnico para o exercício de funções na Unidade
de Turismo aberto pelo aviso n.º 7774/2017, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 131 de 10 de julho de 2017.
Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decorrer da
aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação da lista de
ordenação final, a qual se encontra afixada em local visível e público
no Piso 0 do Fórum Municipal e disponibilizada na página eletrónica
do município, em www.cm-sjm.pt.

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por deliberação
da Câmara Municipal, tomada em reunião de 10 de outubro de 2017, e
nos termos previstos no artigo 99.º-A, aditado à Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2017, foi
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade intercategorias, do
trabalhador António Luís Sousa Aranha, da categoria de Encarregado
Operacional para a categoria de Encarregado Geral Operacional, com
a remuneração mensal de 1.047,00 €, correspondente à posição remuneratória 1, nível 12, da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a
15 de outubro de 2017.

17 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
M. R. Vultos Sequeira.
311291119

8 de novembro de 2017. — A Vereadora dos Recursos Humanos,
Inês Barroso.
311289249

Torna-se público que por deliberação da Câmara Municipal tomada
em reunião realizada no dia 05 de março de 2018 e com efeitos a esta
mesma data, foram consolidadas as mobilidades intercarreiras das trabalhadoras pertencentes ao mapa de pessoal desta Autarquia a seguir
identificadas:

Aviso n.º 5797/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por deliberação
da Câmara Municipal, tomada em reunião de 10 de outubro de 2017, e
nos termos previstos no artigo 99.º-A, aditado à Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2017, foi
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras dos
trabalhadores Paulo Alexandre Amaro Ramos e Anabela Cardosa Pires
Silva, da carreira de Assistente Técnico para a carreira de Técnico de
Informática Grau 1, com a remuneração mensal de 1.139,69 €, correspondente à posição remuneratória 1, nível 14, da Tabela Remuneratória
Única, com efeitos a 15 de outubro de 2017. (Isento de Fiscalização do
Tribunal de Contas).
8 de novembro de 2017. — A Vereadora dos Recursos Humanos,
Inês Barroso.
311289581
Aviso n.º 5798/2018
Consolidação da Mobilidade na Categoria
Para os efeitos, previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, faz-se público que foi consolidada a mobilidade interna na categoria, dos seguintes trabalhadores:
Ricardo Jorge Marques Colaço, Assistente Operacional, a auferir a
remuneração de 580,00€, correspondente à 1.ª posição remuneratória
e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, com efeitos
a 1 de março de 2018;
Teresa Fernanda Cespedes Malhado, Assistente Operacional, a auferir
a remuneração de 580,00€, correspondente à 1.ª posição remuneratória
e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, com efeitos
a 19 de março de 2018;
Clara Sofia Matos Ribeiro Pisco, Técnica Superior, a auferir a remuneração de 1 407,45€, correspondente à 3.ª posição remuneratória e
ao nível remuneratório 19 da tabela remuneratória única, com efeitos
a 1 de maio de 2018;
16 de abril de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Inês
Barroso.
311287823

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
Aviso n.º 5799/2018
Homologação da lista unitária de ordenação final
Em conformidade e nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 36.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se

MUNICÍPIO DE SÁTÃO
Aviso n.º 5800/2018
Consolidação de mobilidade intercarreiras

Catarina Raquel de Almeida Figueiredo Caiado, de assistente operacional, 1.ª posição, nível 1, da Tabela Remuneratória Única, para técnica
superior, 2.ª posição, nível 15, da referida Tabela.
Ana Maria de Aguiar Coelho, de assistente operacional, 1.ª posição,
nível 1, da TRU, para assistente técnica, 1.ª posição, nível 5.
12 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Paulo Manuel Lopes
dos Santos.
311270764
Aviso n.º 5801/2018
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Torna-se público que, na sequência de procedimento concursal, esta
Câmara Municipal celebrou contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com Dr.ª Susana Maria Carreira Dias Pinto, na
carreira de técnica superior, área de Economia, a qual será remunerada
pela 2.ª posição, nível 15, da Tabela Remuneratória Única.
O referido contrato produz efeitos desde o dia 15 de março de 2018
e o júri para o período experimental tem a mesma composição que foi
definida no aviso de abertura do concurso, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 113, de 12 de junho de 2017.
12 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Paulo Manuel Lopes
dos Santos.
311270934
Aviso n.º 5802/2018
Celebração de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de
procedimento concursal, esta Câmara Municipal celebrou contratos de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os trabalhadores abaixo identificados:
Aníbal Paulo Faria Pessoa, assistente operacional (calceteiro), remuneração mensal correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1, da
Tabela Remuneratória Única, no valor de 580,00 €;
Amândio Figueiredo Moreira, assistente operacional (calceteiro),
remuneração mensal correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1,
da Tabela Remuneratória Única, no valor de 580,00 €;
Henrique Almeida Marques, assistente operacional (calceteiro), remuneração mensal correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1,
da Tabela Remuneratória Única, no valor de 580,00 €.
Os contratos atrás referidos iniciaram-se no dia 16.04.2018.

