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FREGUESIA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA
Aviso n.º 19332/2018
Celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado
Para os devidos efeitos e 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, em resultado do reconhecimento das situações de exercício
de funções correspondentes a necessidades permanentes desta Junta de
Freguesia que se encontravam formalizadas através de vínculo jurídico
inadequado, e na sequência do resultado obtido no procedimento concursal aberto no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária
dos Vínculos Precários, foi celebrado o seguinte contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com início a três de
dezembro de dois mil e dezoito:
Célia Fernanda Pereira Sousa — Assistente Operacional — 1.ª posição, nível remuneratório 1, a que corresponde a remuneração de (quinhentos e oitenta euros) 580€.
O presente contrato fica dispensado de período experimental, uma vez
que, o tempo de serviço prestado na situação de exercício de funções a
regularizar, em apreço, é superior à duração definida para o período experimental intrínseco à carreira e categoria dos trabalhadores, conforme
alíneas a) do n.º 1 do artigo 49.º da LTFP, dando-se cumprimento à disposição constante no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
10 de dezembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Pombeiro de Ribavizela, Bartolomeu Virgílio Borges Pereira.
311899196

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DA BARCA, VILA NOVA
DE MUÍA E PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES
Aviso n.º 19333/2018
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, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, torna-se público que, por despacho do Sr. Presidente da
Junta da União das Freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e
Paço Vedro de Magalhães, a lista unitária de ordenação final referente ao
Procedimento Concursal Comum de carácter urgente para a constituição
de Relação jurídica de Emprego Público em Regime de Contrato de
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado no âmbito do
Programa de Regularização dos Vínculos Precários (Lei n.º 112/2017,

de 29 de dezembro) — 1 Assistente Operacional, publicitado na Bolsa
de Emprego Público (código OE201807/0790) foi homologada em 14
de agosto de 2018.
Nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com o n.º 3
do artigo 30.º, da Portaria supracitada, ficam notificados todos os candidatos, do ato da homologação da lista de ordenação final.
A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada no edital do Edifício da Junta de Freguesia, sita no Bairro de Santo António, Bloco 3, R/c, na
União das Freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro
de Magalhães, concelho de Ponte da Barca e na Bolsa de Emprego Público.
14 de agosto de 2018. — O Presidente da Junta da União das Freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães,
José António de Sousa Vieira da Silva.
311898207

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA CRUZ DA TRAPA
E SÃO CRISTÓVÃO DE LAFÕES
Edital n.º 1265/2018
José Celso Rodrigues Martins de Almeida, Presidente da Junta da
União das Freguesias de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões,
Município de São Pedro do Sul:
Torna público que, foi deliberado na reunião ordinária da Junta de
Freguesia, realizada no dia 21 de outubro de 2018, aprovar e proceder
a consulta pública do Regulamento da Feira Mensal de Santa Cruz da
Trapa, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do Código do Procedimento
Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
pelo prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do presente Edital
no Diário da República.
Nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, convidam-se os interessados, devidamente identificados,
a dirigir, por escrito, ao Presidente da Junta de Freguesia eventuais
sugestões, dentro do período atrás referido, para a Junta de Freguesia,
Largo 19 de Abril, n.º 22, 3660-256 Santa Cruz da Trapa, ou através do
endereço eletrónico sctrapa.sclafoes@gmail.com.
Mais faz saber que o exemplar da proposta de aprovação ao Regulamento da Feira Mensal de Santa Cruz da Trapa, pode ser consultado na
secretaria, desta Freguesia, durante o horário normal de funcionamento
e no site desta Junta de Freguesia, em www.sctrapa-sclafoes.pt.
Para constar se lavrou este Edital e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos locais do costume.
6 de dezembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, José
Celso Rodrigues Martins de Almeida.
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procedimento estará disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em
www.cresap.pt.

Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública

04-12-2018. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
311896669

Aviso (extrato) n.º 19334/2018

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22
de dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e pela
Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, torna-se público que a CReSAP,
entidade responsável pelo procedimento, vai proceder à abertura, pelo
prazo de dez dias úteis a contar da presente publicação na sua plataforma
eletrónica, do procedimento concursal n.º 912_CReSAP_66_10/18 de
recrutamento e seleção para o cargo de Vogal do Conselho Diretivo do
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste

Deliberação (extrato) n.º 1410/2018
Anulação do processo de recrutamento de diretor de serviço
de orto-traumatologia
O Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, E. P. E.,
em sessão de 10/12/2018 deliberou anular a publicação relativa ao
recrutamento para o cargo de diretor de serviço de orto-traumatologia,
publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 237, através do Aviso
n.º 18410/2018, de 10 de dezembro de 2018.
10/12/2018. — O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim
Daniel Lopes Ferro.
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