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Galhofas, no cargo de Direção Intermédia do 1.º Grau — Diretora do
Departamento Municipal de Obras, Viaturas e Infraestruturas, com
efeitos a 17 de novembro de 2016.
26 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto
Simões Maia Mesquita.
310215025
Aviso (extrato) n.º 1741/2017
Torna-se público de que, por despacho exarado em 12 de outubro
de 2016, autorizei a licença sem remuneração, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 280.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, da
trabalhadora Ana Cristina das Neves Diniz, detentora da categoria
de Assistente Técnica, pelo período de 123 dias, com efeitos a 28 de
novembro de 2016.
26 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto
Simões Maia Mesquita.
310215074
Aviso (extrato) n.º 1742/2017
Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público de que, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os seguintes
trabalhadores:
Helena Paula Sousa Carvalho, Pedro Jorge Rosário Silva (início de
funções a 24 de novembro de 2016) e António Francisco Dias Tavares
(início de funções a 03 de janeiro de 2017), 1.ª posição remuneratória
e nível remuneratório 1 da Tabela Salarial Única, para a categoria de
Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), por deliberação da
Câmara Municipal de 2016/11/09.
26 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto
Simões Maia Mesquita.
310215009

MUNICÍPIO DE VILA REAL
Aviso n.º 1743/2017
Nos termos do disposto no artigo 101.º do Código de Procedimento
Administrativo e do disposto no artigo 241.º da Constituição da
República Portuguesa, torna público que a Câmara Municipal, em
reunião de vinte e três de janeiro de dois mil e dezassete, deliberou
submeter a consulta pública, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar
do dia seguinte ao da publicação do presente edital na 2.ª série
do Diário da República, o Projeto de Regulamento do Fundo de
Emergência Social do Município de Vila Real, que se encontra
disponível para consulta no site institucional do Município em
www.cm-vilareal.pt.
Os interessados poderão dirigir por escrito as suas sugestões à Câmara
Municipal de Vila Real para Av. Carvalho Araújo, 5000-657 Vila Real
ou através de correio eletrónico para o endereço geral@cm-vilareal.pt
no período acima mencionado.
31 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui
Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos.
310224398

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALTO DO SEIXALINHO,
SANTO ANDRÉ E VERDERENA
Aviso n.º 1744/2017
Conclusão do Período Experimental
Nos termos do estatuído nos n.os 5 e 6 artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de 16 de janeiro
de 2017, foi homologada a avaliação final do período experimental da trabalhadora Mónica Alexandra Grova Branco Ramos, na carreira/categoria
de técnico superior. O referido período experimental foi concluído com

sucesso, tendo-lhe sido atribuída a classificação de 18 valores, de acordo
com o processo de avaliação previsto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP.
16 de janeiro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias de
Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, Carlos Alberto Fernandes
Moreira.
310230642

FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
Aviso n.º 1745/2017
Cessação da Relação Jurídica de Emprego Público
Torna-se público, em cumprimento do disposto na alínea d) n.º 1 do
artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que a relação jurídica de
emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado celebrado entre esta Junta de Freguesia e o Sr. Mário João Ribeiro Fernandes Gomes, categoria/carreira
de Assistente Técnico, 1.ª posição remuneratória da categoria e nível
remuneratório 5, da tabela remuneratória única, cessou nesta autarquia
em 1/11/2016, por consolidação da mobilidade interna na categoria na
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, nos termos do n.º 3 artigo 99.º
do anexo à referida Lei.
01 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Junta, Dr. Dário Soares
Freitas da Silva.
310234555

FREGUESIA DE PAREDES
Aviso n.º 1746/2017
Para os devidos e legais efeitos, em conformidade com a alínea a)
do n.º do artigo 49.º em conjugação com o artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pelo anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho e do despacho do Senhor Presidente da Freguesia, datado de
31 de janeiro de 2017, torna-se público que foi concluído com sucesso o
período experimental na sequência da celebração do contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de
Assistente Operacional (Área cozinheira), com as trabalhadoras Laurinda
de Fátima Couto Coelho Teixeira e Rosa Maria da Silva Teixeira.
1 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Freguesia, Francisco
Augusto Ferreira.
310230075

FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES
Aviso n.º 1747/2017
Lista de candidatos excluídos e convocatória para a realização
da prova de conhecimentos
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3, alínea d), do artigo 30.º e
no n.º 1, alínea d), do artigo 31.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, notificam-se os candidatos do procedimento concursal
comum de recrutamento para ocupação de 1 posto de trabalho para
a carreira/categoria de Técnico Superior, 1 posto de trabalho para a
carreira/categoria de Assistente Técnico e 1 posto de trabalho para
a carreira/categoria de Técnico de Informática em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
através do Aviso n.º 13989/2016, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 217, de 11 de novembro de 2016, que as listas de candidatos admitidos e excluídos se encontram afixadas para consulta na
Junta de Freguesia do Parque das Nações, em Alameda dos Oceanos,
n.º 83, 1990-212 Lisboa, bem como disponíveis na página www.
jf-parquedasnacoes.pt para, querendo, se pronunciarem sobre a exclusão em sede de audiência dos interessados, nos termos do Código
do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias úteis a contar
da data de publicação do presente Aviso.
Nos termos do n.º 1 do artigo 32.º e da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º
da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, convocam-se ainda todos os
candidatos admitidos para a realização das provas de conhecimentos
conforme listagem também disponível no site da Junta de Freguesia e
afixada nos serviços da mesma.
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Instruções a observar, sem prejuízo das constantes no Aviso de Abertura n.º 13989/2016, de 11 de novembro:
a) As provas escritas de conhecimentos serão realizadas com possibilidade de consulta de legislação apenas em formato de papel (não
anotada nem comentada);
b) Será realizada a chamada dos candidatos 10 minutos antes da hora
marcada para o início das provas, não sendo admitida a entrada após o
início das mesmas;
c) Os candidatos deverão ser portadores de Bilhete de Identidade/
Cartão de Cidadão, ou outro documento de identificação válido com
fotografia, sob pena de não poderem realizar a prova.
1 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia do
Parque das Nações, José Rodrigues Moreno.
310234733
Aviso n.º 1748/2017
Lista de candidatos excluídos e convocatória para a realização
da prova de conhecimentos
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 alínea d) do artigo 30.º e n.º 1
alínea d) do artigo 31.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,
notificam-se os candidatos do procedimento concursal comum de
recrutamento para ocupação de 6 postos de trabalhos para a carreira/
categoria de Técnico Superior, 6 postos de trabalho para a carreira/
categoria de Assistente Técnico e 7 postos de trabalho para a carreira/
categoria de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, através do Aviso
n.º 13988/2016 publicado no Diário da República n.º 217, 2.ª série,
de 11 de novembro de 2016, que as listas de candidatos admitidos e
excluídos se encontram afixadas para consulta na Junta de Freguesia
do Parque das Nações, em Alameda dos Oceanos, n.º 83, 1990-212
Lisboa, estando também disponíveis em www.jf-parquedasnacoes.
pt para, querendo, se pronunciarem sobre a exclusão em sede de
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, no prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente Aviso.
Nos termos do n.º 1 do artigo 32.º e a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º
da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, convocam-se ainda todos os
candidatos admitidos para a realização das provas de conhecimentos
conforme listagem também disponível no site da Junta de Freguesia e
afixada nos serviços da mesma.
Instruções a observar, sem prejuízo das constantes no Aviso de Abertura n.º 13988/2016 de 11 de novembro:
a) As provas escritas de conhecimentos serão realizadas com possibilidade de consulta de legislação apenas em formato de papel (não
anotada nem comentada);
b) Será realizada a chamada dos candidatos 10 minutos antes da hora
marcada para o início das provas, não sendo admitida a entrada após o
início das mesmas;
c) Os candidatos deverão ser portadores de Bilhete de Identidade/
Cartão de Cidadão, ou outro documento de identificação válido com
fotografia, sob pena de não poderem realizar a prova.
01 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia do
Parque das Nações, José Rodrigues Moreno.
310234774

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PERAFITA, LAVRA
E SANTA CRUZ DO BISPO
Aviso (extrato) n.º 1749/2017
Para efeitos 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, aberto por aviso n.º 10739/2016, publicado
no Diário da República, 2.ª série, N.º 165, de 29 de agosto de 2016,
foi celebrado em 02 de dezembro de 2016, Contrato de Trabalho
em Funções Públicas Por Tempo Indeterminado, com Joaquim da
Silva Martins, para a carreira e categoria de Assistente Operacional (Coveiro), com a remuneração de 532,08€, correspondente à
2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 2 da tabela remuneratória única.
01 de fevereiro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias de
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, Rodolfo Maia Mesquita.
310230026

FREGUESIA DE PINHAL NOVO
Aviso n.º 1750/2017
Homologação das listas unitárias de ordenação final do procedimento concursal para ocupação de oito postos de trabalho, dois
na carreira/categoria de assistente técnico e seis na carreira/categoria de assistente operacional, para a constituição de vínculo
de emprego público a termo resolutivo incerto.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, torna-se público que as listas unitárias de ordenação final, relativas ao procedimento concursal comum publicado pelo Aviso
n.º 6167/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 93, 13 de maio, e
homologadas em reunião do Órgão Executivo no dia 31 de janeiro de
2017, se encontram publicitadas em local visível e público das instalações
da Freguesia e na sua página eletrónica.
2 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel
Lagarto.
310234814

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL (SÃO JULIÃO,
NOSSA SENHORA DA ANUNCIADA E SANTA MARIA DA GRAÇA)
Aviso n.º 1751/2017
Consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras
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, na atual redação, torna-se público
que, nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 99.º-A da LTFP, aprovada e
publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a
consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras, por meu despacho,
exarado a 10 de janeiro de 2017, reportando todos os seus efeitos à data
de 1 de janeiro de 2017, de:
Paula Cristina Grifo Alves Mendes, da carreira e categoria de Assistente Operacional na carreira e categoria de Assistente Técnico, sendo
a sua remuneração base mensal de 683,13€, correspondente ao nível 5,
1.ª posição remuneratória da categoria de Assistente Técnico, previsto
na Tabela Remuneratória Única em vigor.
Raquel Inês Mendes Assembleia, da carreira e categoria de Assistente Técnico na carreira e categoria de Técnico Superior, sendo a sua
remuneração base mensal de 1.201,48€, correspondente ao nível 15,
2.ª posição remuneratória da categoria de Técnico Superior, previsto
na Tabela Remuneratória Única em vigor.
01 de fevereiro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias
de Setúbal (São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa Maria da
Graça), Rui Manuel Canas.
310230172
Aviso n.º 1752/2017
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo determinável para preenchimento
de seis postos de trabalho de assistente operacional.
1 — Para efeitos do previsto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada e publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, por deliberação do órgão executivo
da União das Freguesias de Setúbal, tomada em reunião ordinária de
31 de janeiro de 2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, procedimento concursal comum, visando a ocupação de 6
postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinável (termo resolutivo incerto), na carreira e
categoria de assistente operacional, previstos e não ocupados no mapa de
pessoal da União das Freguesias de Setúbal, para assegurar o exercício
das competências que decorrem do Contrato Interadministrativo e do
Acordo de Execução vigentes com a Câmara Municipal de Setúbal, nas
seguintes áreas de trabalho:
Referência A — 2 (dois) pintores;
Referência B — 1 (um) calceteiro;
Referência C — 2 (dois) operadores de máquinas;
Referência D — 1 (um) fiel de armazém.

