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Diário da República, 2.ª série — N.º 159 — 20 de agosto de 2018

Diário República 2.ª série n.º 57 de 2018.03.21 — aviso n.º 3750/2018,
Referência A — 3 (Três) postos de trabalho correspondente à carreira e
categoria Assistente de Operacional. José Tomas Borges Rodrigues, Márcio Duarte Teixeira Ribeiro e Jorge Fernando Martins Silveira categoria
de Assistentes Operacionais categoria de Assistentes Operacionais, com
a remuneração mensal ilíquida de € 580.00, correspondente à 2.ª posição
remuneratória e ao nível remuneratório 2, da tabela remuneratória única
dos trabalhadores que exercem funções públicas.
Para efeitos do estipulado no artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, foram nomeados para júri do período experimental, os elementos
que constituíram o júri do procedimento concursal.
Não carece de visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.
2 de agosto de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel
Fernando Monteio Machado.
311561181

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGÉS, LINDA-A-VELHA E CRUZ
QUEBRADA-DAFUNDO
Despacho (extrato) n.º 8167/2018
Para os devidos efeitos torna-se público, nos termos do disposto nos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e homologada a avaliação do
período experimental pelo signatário, por despachos, de 26 de fevereiro
e de 8 de março, ambos de 2018, a conclusão com sucesso do período
experimental, na modalidade contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado, na carreira e categoria de assistente técnico,
aberto na sequência do procedimento concursal comum, publicitado
pelo aviso n.º 11153/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 174, de 9 de setembro de 2016, da trabalhadora Susana Filipa
Magina Nunes, com a avaliação final 13,2 (treze vírgula dois) valores,
sendo o tempo de duração desse período contado para efeitos da atual
carreira e categoria; e a conclusão sem sucesso do período experimental,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Técnico, aberto na
sequência do mesmo procedimento concursal comum, da trabalhadora
Elsa Cristina Jorge Rodrigues, com a avaliação final de 10,2 (dez vírgula
dois) valores, cessando a relação jurídica de emprego público com a
União das Freguesia de Algés, Linda-a-Velha, e Cruz Quebrada-Dafundo.
11 de junho de 2018. — O Presidente da União das Freguesia de
Algés, Linda-a-Velha, e Cruz Quebrada-Dafundo, Rui Pedro do Carmo
Teixeira.
311562267

que, na sequência do procedimento concursal aberto no âmbito da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro (doravante PREVPAP), para ocupação
de um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional,
para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, publicitado na Bolsa de Emprego Público com os códigos de oferta
n.º OE201803/0858 e após aceitação do posicionamento remuneratório,
foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com o
seguinte trabalhador, com referência ao tempo de serviço contado nos
termos e para os efeitos previstos no artigo 13.º do PREVPAP:
a) Ana Paula de Encarnação de Pinho (carreira e categoria de Assistente Operacional) — 2 anos, 9 meses e 29 dias;
O início de funções ocorreu a 1 de julho de 2018 e a remuneração
correspondente, respetivamente, à 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, para a carreira e categoria
de Assistente Operacional; Nos termos do artigo 11.º do PREVPAP, o
trabalhador encontra-se dispensado do período experimental.
3 de julho de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, José
António Videira.
311561254

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
E VÁRZEA DE TREVÕES
Aviso n.º 11748/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º, da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que, nos termos do n.º 1
e n.º 5 do artigo 99.º-A, aditado à LTFP, aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, foi autorizada a consolidação definitiva
da mobilidade intercategorias, por deliberação da Junte de Freguesia,
tomada em sua reunião de 26 de maio de 2018, reportando todos os seus
efeitos à data de 1 de junho de 2018:
Lídia Maria Proença Fernandes Rodrigues, na categoria de Assistente
Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico, integrando a remuneração base correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria
e ao nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única, no valor de
683,13 euros;
2 de agosto de 2018. — O Presidente da Junta, Artur Adriano Tiago
Ferreira.
311561302

FREGUESIA DE VILAR DO PINHEIRO
Aviso n.º 11749/2018

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORUCHE, FAJARDA E ERRA
Aviso (extrato) n.º 11746/2018
Anulação de Procedimento Concursal
Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22.01, na sua redação atual, torna-se público que, por
proposta do Presidente da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, de
01.08.2018, aprovada por deliberação do órgão executivo em 01.08.2018, foi
determinado a anulação do procedimento concursal comum na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para
preenchimento de 4 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente
Operacional — área funcional Coveiro, publicado no Diário da República
n.º 136, 2.ª série, de 17 julho de 2018, Aviso n.º 9613/2018.
A decisão de anulação é a que se infere na proposta acima mencionada.
02.08.2018. — O Presidente, Nuno José Silva Guilherme Henriques
de Azevedo.
311560396

FREGUESIA DE MARVILA
Aviso n.º 11747/2018
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, doravante LTFP, torna-se público

Para os devidos efeitos e de acordo com artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, a partir de 01 de agosto de 2018,
com Miguel Fernando Moreira da Silva Dias na carreira e categoria
de Assistente Operacional com a remuneração de 580,00 euros, a que
corresponde a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1.
3 de agosto de 2018. — O Presidente da Freguesia de Vilar do Pinheiro, José Miguel Pinto Pereira.
311561773

FREGUESIA DE VILARANDELO
Aviso n.º 11750/2018
Publicação de lista unitária de ordenação final — Procedimento
concursal ao abrigo do disposto na Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro, para constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de
trabalho na carreira e categoria de assistente operacional e um
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico.
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da
portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna-se
pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal
desenvolvido nos termos do disposto na Lei n.º 112/2017 de 29 de
dezembro, para constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho

