29353

Diário da República, 2.ª série — N.º 246 — 26 de dezembro de 2017
MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL
Aviso n.º 15491/2017
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, com a nova redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de
abril, torno público, que foi homologada por meu despacho, datado de
20 de novembro de 2017, a lista unitária de ordenação final do Procedimento Concursal Comum, por tempo indeterminado, para ocupação de
oito postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional (Auxiliar
de Ação Educativa),aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 172, de 07 de setembro de 2016.
A lista encontra-se disponível na página eletrónica deste Município
em www.cm-sbras.pt, e afixada nas instalações desta entidade.
27 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal,
Vítor Manuel Martins Guerreiro.
310966878

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES
Aviso n.º 15492/2017
Para os devidos efeitos, se torna público que, nos termos dos artigos 42.º e 43.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e por meu
despacho, datado de 23/10/2017, forma designados para o Gabinete
de Apoio à Presidência, Paulo Alexandre das Neves Simões, para o
exercício de funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência,
e Carla Margarida Fernandes de Oliveira Santos Marta Neves, para o
exercício de funções de Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência,
com efeitos a 21/10/2017.
9 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Sousa Henriques.
310967274

FREGUESIA DE AREEIRO
Despacho n.º 11332/2017
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho na sequência da Deliberação n.º 233/2017 de 16 de
novembro, que homologou a lista unitária de ordenação final no procedimento concursal, para preenchimento de um posto de trabalho
previsto no mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Areeiro, aberto
pelo Aviso n.º 3316/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 63, de 29 de março, torna-se público que foi celebrado, no dia a 21
de novembro de 2017, o contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com Mónica Clemente de Brito Leitão, na segunda
posição remuneratória da carreira e categoria de Técnico Superior e,
no dia 27 de novembro de 2017, na sequência de recurso a reserva de
recrutamento constituída naquele procedimento concurso, conforme
Deliberação n.º 244/2017, de 23 de novembro, o contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado com Denise Alexandra
Rodrigues Mesquita, correspondentes ao nível 15 da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 21 de novembro de 2017 e 27 de novembro
de 2017 correspondentemente, em período experimental, com a duração
de 180 dias, como definido pelo n.º 1 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo
de Trabalho n.º 1/2009.
30 de novembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Areeiro, Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.
310968092

FREGUESIA DE MARVILA

Flora e Fernando José Rodrigues Gonçalves, foi cumprido o período
experimental (pelo período de 180 dias). Após avaliação do período
experimental, o órgão executivo homologou, em 29 de novembro de
2017, a sua conclusão com sucesso.
30 de novembro de 2017. — O Presidente da Freguesia, José António
Videira.
310967039

FREGUESIA DE PARANHOS
Aviso n.º 15494/2017
Para os devidos efeitos se torna público o regresso de licença sem
remuneração, por decisão da Junta de Freguesia de 28 de novembro,
fundada nos termos do n.º 1 do artigo 280.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, ao assistente operacional Domingos Joaquim da Silva Amaral,
com inicio a 30 de novembro de 2017.
28 de novembro de 2017. — O Presidente, Alberto Machado.
310970505

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SALVADA E QUINTOS
Aviso n.º 15495/2017
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e n.os 4 a 6 do artigo
36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção e os candidatos
aprovados no procedimento concursal comum para recrutamento de um
assistente operacional — serviços urbanos, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 142, de 26/07/2016, de
que a lista unitária de ordenação final foi homologada por despacho de
23/10/2017 do Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos.
Do ato de homologação pode ser interposto recurso nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
sem prejuízo da possibilidade de recurso contencioso administrativo.
A referida lista encontra-se afixada no edifício da União de Freguesias
de Salvada e Quintos, sito em Salvada, na Praça 5 de Outubro s/n.º
30 de novembro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias
de Salvada e Quintos, Sérgio Engana.
310976776

FREGUESIA DE TENTÚGAL
Aviso n.º 15496/2017
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.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, torna-se público que, na sequência do
procedimento concursal comum para ocupação de um (1) posto de
trabalho na Carreira/Categoria de Assistente Operacional — área de
Auxiliar Administrativo —, previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal,
na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo
Indeterminado, aberto por aviso n.º 4087/2017 no Diário da República,
2.ª série, n.º 75, de 17 de abril de 2017, foi homologada a seguinte Lista
Unitária de Ordenação Final:
1 — Lúcia Rossa Santos (Classificação Final = 18,02)
2 — Sílvia Cláudia Nogueira Carvalho (Classificação Final = 12,09)
3 de novembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Tentúgal, Raul Nunes Leitão.
310970132

Aviso n.º 15493/2017
Conclusão do Período Experimental
Em cumprimento disposto no n.º 5 do artigo 46.º do anexo à Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, na sequência do procedimento concursal
comum para preenchimento de 5 postos de trabalho, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto pelo Aviso n.º 7695/2016, no Diário da República, 2.ª série,
n.º 116, de 20 de junho, Referência B, e para os devidos efeitos, torna-se público que, após celebração de contrato com Susana dos Anjos
da Cruz; Maria Manuel de Almeida Medina; Tânia Raquel Máximo

FREGUESIA DE VILA POUCA DE AGUIAR
Aviso n.º 15497/2017
Procedimento concursal comum para provimento de 1 posto
de trabalho, na modalidade de relação
de emprego público por tempo indeterminado
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, adiante designada por LTFP, e do artigo 19.º da Portaria

