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MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
Aviso n.º 12434/2019
Sumário: Procedimento concursal comum para a contratação, por tempo indeterminado, de dois
assistentes operacionais — casa das máquinas — serviços de desporto e juventude
do Departamento de Serviços da Presidência, de Polícia Municipal e de Proteção Civil,
atualmente serviços de desporto — aberto pelo Aviso n.º 1657/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 31, de 13 de fevereiro de 2017 — Reserva de Recrutamento Interna — deliberação de câmara — ata n.º 4, de 21 de fevereiro de 2019.

Procedimento concursal comum, para a contratação por tempo indeterminado de dois assistentes operacionais — casa das máquinas — serviços de desporto e juventude do Departamento
de Serviços da Presidência, de Polícia Municipal e de Proteção Civil, atualmente Serviços de
Desporto — aberto pelo Aviso n.º 1657/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 31,
de 13 de fevereiro de 2017 — Reserva de Recrutamento Interna — Deliberação de câmara — Ata
n.º 4, de 21 de fevereiro de 2019.

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 meu despacho de 18 de junho de 2019, determinei a celebração do
contrato de trabalho por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas, com o candidato,
Ricardo Bruno Ribeiro de Carvalho, quarto classificado no procedimento concursal para contratação por tempo indeterminado de dois Assistentes Operacionais — Casa das Máquinas — Serviços
Desporto — Aberto por Aviso n.º 1657/2017, Publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 31
de 13 de fevereiro de 2017, cuja lista unitária de ordenação final foi homologada por despacho do
Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 31 de janeiro de 2019, e ainda tendo em conta a deliberação de Câmara, datada de 21/02/2019, que autoriza o recrutamento de mais dois candidatos por
recurso à reserva de recrutamento interna, respeitando a referida lista unitária de ordenação final,
sendo que o valor da remuneração base tem por referência a 4.ª posição remuneratória, nível 4 da
Tabela Remuneratória Única correspondente a 635,07 (euros) (seiscentos e trinta e cinco euros e
sete cêntimos), e com efeitos a 13 de maio de 2019.
Mais se torna público que foi nomeado em 10 de maio de 2019, para efeitos do disposto no
n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o seguinte júri do período experimental:
Presidente: Eng.º José António Barbieri Cardoso, Diretor Municipal.
Vogais efetivos: Tânia Patrícia Lemos de Sousa, Chefe dos Serviços Desporto e José Fanclim
Almeida Guimarães, Técnico Superior.
Vogais suplentes: Paula Carina Carvalho e Silva, Chefe dos Serviços de Recursos Humanos
e Paula Alice Vieira Magalhães, Técnica Superior.
Por delegação do Exma. Senhor Presidente da Câmara — Despacho n.º 40/2017 de 07.11.2017
e edital de 07/11/2017.
10 de maio de 2019. — A Vereadora, Dr.ª Ana Medeiros.
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