4383

Diário da República, 2.ª série — N.º 26 — 6 de fevereiro de 2018
órgão executivo ocorrida em 22 de dezembro de 2017, o despacho que
contém a lista nominativa para colocação de trabalhadores em situação

Categoria

Posição
remuneratória

Nível
remuneratório

Assistente operacional (auxiliar administrativa) . . .

1.ª Posição

1.º

Nome

Maria dos Anjos Lourenço Monteiro Guardão Lima. . . . . . . . . . .

de valorização profissional, sendo o teor da referida lista, aquele que
infra se transcreve.

17 de janeiro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Luís Augusto Canas Lourenço.

FREGUESIA DE LOURES
Aviso n.º 1697/2018
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, na atual redação, que aprova a Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), torna-se público para os
devidos efeitos que na sequência do procedimento concursal comum
para preenchimento de quatro postos de trabalho na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto pelo aviso n.º 10521/2016, 2.ª série, n.º 161 de 23 de agosto, que
após celebração de contrato com António Pedro Lameirinhas Coixão
(com a posição remuneratória 1, nível 1 da tabela remuneratória única),
Maria do Ceu Gomes Almeida (com a posição remuneratória 1, nível 1
da tabela remuneratória única), Manuel Maria Aleixo Páscoa (com a
posição remuneratória 1, nível 1 da tabela remuneratória) e Miguel
Alexandre Teles Varela (com a posição remuneratória 1, nível 5 da posição remuneratória), foi cumprido com sucesso o período experimental.
Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP, o tempo de
duração do período experimental de função/vínculo é contado para todos
os efeitos legais na carreira e categoria em causa.
23 de janeiro de 2018. — A Presidente da Junta da Freguesia de
Loures, Orlanda Maria Oliveira Rodrigues.
311080787
Aviso n.º 1698/2018
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, reunidas as condições
previstas no artigo 99.º-A do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
a Junta de Freguesia de Loures, por deliberação tomada em reunião de
12 de janeiro de 2018, sob minha proposta, deliberou consolidar definitivamente as mobilidades intercarreiras e intercategorias, com efeitos
a partir de 01 de janeiro, dos seguintes trabalhadores:
Jorge Manuel Augusto da Silva Escada, consolidação da mobilidade
intercarreiras na carreira e categoria de Técnico Superior, posicionado
na 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15, a que corresponde
o montante remuneratório de 1 201,48 (euro);

311082382

Tânia Sofia Antunes Silva, consolidação da mobilidade intercarreiras
na carreira e categoria de Técnico Superior, posicionada na 2.ª posição
remuneratória, nível remuneratório 15, a que corresponde o montante
remuneratório de 1 201,48 (euro);
Maria Helena Monteiro Martins Guerreiro, consolidação da mobilidade intercategorias na carreira de Assistente Operacional e categoria
de Encarregada Operacional, posicionada na 1.ª posição remuneratória,
nível remuneratório 8, a que corresponde o montante remuneratório de
837,60 (oitocentos e trinta e sete euros e sessenta cêntimos);
23 de janeiro de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia de
Loures, Orlanda Maria Oliveira Rodrigues.
311080827

FREGUESIA DE MARVILA
Aviso n.º 1699/2018
Conclusão do Período Experimental
Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 46.º do anexo I à Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, e na sequência de procedimento concursal
comum para preenchimento de 4 postos de trabalho, 2 para a referência C
e 2 para a referência E, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 7695/2016,
publicado no Diário da República, 2.º Série, n.º 116 de 20 de junho, e
para os devidos efeitos, torna-se público que, após celebração de contrato
para a Referência C com Catarina Manuela Robalo Venâncio do Carmo,
e para a referência E com Diogo Alcobia Alfaro, foi cumprido o período
experimental por ambos os trabalhadores, pelo período de 240 dias.
Após avaliação do período experimental, o órgão executivo homologou, em 12 e 19 de janeiro de 2018, respetivamente, o resultado da
avaliação final do período experimental de ambos os trabalhadores,
determinando a sua conclusão com sucesso.
23 de janeiro de 2018. — O Presidente da Freguesia, José António
Videira.
311082893

PARTE I
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

junto da Direção Geral do Ensino Superior com o número R/A-Ef
1183/2011/AL01, a 25 de outubro de 2017.

Aviso n.º 1700/2018

22 de janeiro de 2018. — A Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil.

A Universidade Católica Portuguesa, considerando o disposto nos
artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 15/2013, de 7 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, torna público a alteração do plano
de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em
Serviço Social da Faculdade de Ciências Humanas (FCH), acreditado
pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 28 de
maio de 2015. Esta alteração do plano de estudos foi alvo de registo

ANEXO
1 — Estabelecimento de ensino: Universidade Católica Portuguesa
2 — Unidade orgânica: Faculdade de Ciências Humanas
3 — Grau ou diploma: Licenciado
4 — Ciclo de estudos: Serviço Social

