5731

Diário da República, 2.ª série — N.º 36 — 20 de fevereiro de 2018
de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência. Os candidatos com deficiência têm preferência em igualdade de classificação,
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
24 — Legislação aplicável: Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro,
Lei n.º 35/2014, de 6 de abril: Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro;
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro; Decreto-Lei n.º 184/2004,
de 29 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 262/2007, de 19 de julho;
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro.
25 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicitado
na bolsa de emprego público http://www.bep.gov.pt, no 1.º dia útil
seguinte à presente publicação, e em jornal de expansão nacional,
também por extrato, no prazo máximo de três dias contados da mesma
data.
26 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.
29 de janeiro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Barrancos, Domingos Pelicano Mondragão.
311103441

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FUNDÃO, VALVERDE, DONAS,
ALDEIA DE JOANES E ALDEIA NOVA DO CABO
Aviso n.º 2390/2018
Para os devidos efeitos e em conformidade com o disposto no artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 46.º do
anexo à citada lei, e conforme homologação pelo executivo da Junta em
31/01/2018, 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, e contrato de trabalho em
funções públicas por tempo resolutivo certo, cujo aviso de abertura foi
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de
2016, com o trabalhador Artur Manuel Farinha Leal, na carreira e categoria de Assistente Operacional, ao qual foi atribuída uma avaliação final
de 12,48 valores, e com a trabalhadora Rosa Maria Gil Gonçalves Mota,
na carreira e categoria de Assistente Operacional, a qual foi atribuída
uma avaliação final de 14,40 Valores.
6 de fevereiro de 2018. — O Presidente da União de Freguesias,
Manuel Malícia da Trindade.
311117447

FREGUESIA DE MARVILA
Aviso n.º 2391/2018
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 2 postos de trabalho, para a referência F,
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.ª série, n.º 116 de 20 de junho, e para os devidos efeitos,
torna-se público que, após celebração de contrato para a Referência em
epígrafe com Carlos Manuel de Sousa Simões e Flávio Tito Pereira de
Matos, foi cumprido o período experimental por ambos os trabalhadores,
pelo período de 240 dias.
Após avaliação do período experimental, o órgão executivo homologou, em 02 de fevereiro de 2018, respetivamente, o resultado da avaliação
final do período experimental de ambos os trabalhadores, determinando
a sua conclusão com sucesso.
5 de janeiro de 2018. — O Presidente da Freguesia, José António
Videira.
311116629

FREGUESIA DE RELÍQUIAS
Aviso n.º 2392/2018
Contratos de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado e nomeação dos júris do período experimental
Em conformidade com o 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
do procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de
trabalho, para a carreira e categoria de Assistente Operacional, um para
os Serviços Administrativos (Referência A) e outro para os Serviços
Exteriores (Referência B), para constituição de vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 7598/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 05 de julho, e
após negociação do posicionamento remuneratório, foram celebrados
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com data de início a 01 de maio de 2018, com Milene Cristina Leonor Gomes (Referência A) e 01 de fevereiro de 2018, com António
Manuel da Silva (Referência B), com a remuneração correspondente
à 1.ª posição remuneratória da tabela remuneratória, para a carreira e
categoria de Assistente Operacional, equivalente à retribuição mínima
mensal. Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º do anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os júris do período experimental terão
a seguinte composição:
Referência A:
Presidente: Ana Mafalda Machado Batista, Técnica Superior no Município de Odemira.
Secretário: Sónia Cristina Gomes Lourenço dos Reis, Assistente
Técnica na Freguesia de Relíquias, que substituirá a Presidente nas suas
faltas e impedimentos.
Vogal Efetivo: José Artur Ramos Silva, Assistente Operacional na
Freguesia de Relíquias.
1.º Vogal Suplente: Ana Margarida Correia Gonçalves Norte da Silva,
Assistente Técnica na Freguesia de São Salvador e Santa Maria.
2.º Vogal Suplente: Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Assistente
Técnica na Freguesia de Luzianes — Gare.
Referência B:
Presidente: José Luís Damas Guerreiro da Costa, Encarregado Operacional no Município de Odemira.
Secretário: Sónia Cristina Gomes Lourenço dos Reis, Assistente
Técnica na Freguesia de Relíquias, que substituirá o Presidente nas suas
faltas e impedimentos.
Vogal Efetivo: José Artur Ramos Silva, Assistente Operacional na
Freguesia de Relíquias.
1.º Vogal Suplente: Ana Margarida Correia Gonçalves Norte da Silva,
Assistente Técnica na Freguesia de São Salvador e Santa Maria.
2.º Vogal Suplente: Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Assistente
Técnica na Freguesia de Luzianes — Gare.
O período experimental inicia-se a 01 de maio de 2018 para a Referência A e 01 de fevereiro de 2018 para a Referência B, terá a duração
de 90 dias, para a carreira e categoria de Assistente Operacional, e será
avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:
CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF)
sendo que:
CF — Classificação final;
ER — Elementos recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de formação frequentadas.
A avaliação final do período experimental traduz-se numa escala de
0 a 20 valores.
2 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Relíquias, Daniel Sobral Balinhas.
311111177

FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA DE NEXE
Aviso n.º 2393/2018
Faz-se público que a Assembleia de Freguesia de Santa Bárbara de
Nexe, em sessão extraordinária de 2 de fevereiro de 2018, mediante
proposta da Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, tomada em reunião
ordinária de 20 de janeiro de 2018, aprovou a alteração do quadro de
pessoal desta Freguesia, conforme a seguir se transcreve.

