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2018, foi homologada a lista unitária de ordenação final dos candidatos,
referente ao procedimento concursal de regularização extraordinária de
vínculos precários para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto
pelo Avisos n.os OE — 201801/0364 e OE — 201801/0543 publicados
na Bolsa de Emprego Público, para preenchimento de dois postos de
trabalho, na carreira e categoria de Assistente Operacional.
A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada em local visível
e público, nas instalações da Junta de Freguesia.
Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com o n.º 3
do artigo 30.º da Portaria acima citada, foram notificados os candidatos
do ato de homologação da lista de ordenação final.
18 de junho de 2018. — A Presidente da União das Freguesias de
Lamas e Cercal, Amélia Silva.
311438718

FREGUESIA DE SANTA CLARA
Aviso n.º 9056/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, publicitam-se as listas unitárias de ordenação final dos procedimentos concursais
comuns para constituição jurídica de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no
âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos da Administração Pública — Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro — abertos
por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público, em 26/03/2018, e
homologadas por deliberação da Junta de Freguesia, datada de 20 de
junho de 2018.
1 — PREVPAP — Assistente Operacional — Auxiliar de Serviços
Gerais — 1 posto de trabalho
Lista de Ordenação Final
1.º Carlos Miguel Pinto Contreiras — 18,50 valores

FREGUESIA DE MARVILA
Aviso n.º 9054/2018
Homologação das listas unitárias de ordenação final
do procedimento concursal no âmbito do programa
de regularização extraordinária de vínculos precários
Nos termos do 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 as listas unitárias de ordenação final,
relativas ao procedimento concursal para ocupação de vinte e um postos
de trabalho (14 postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente
Operacional; 1 posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente
Técnico; 2 postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior
(Divisão da Ação Social, Educação, Cultura e Desporto); 1 posto de
trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior (Divisão da Ação
Social, Educação, Cultura e Desporto); 2 postos de trabalho da carreira e
categoria de Técnico Superior (Divisão da Ação Social, Educação, Cultura e Desporto); 1 posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico
Superior (Divisão da Ação Social, Educação, Cultura e Desporto), na
modalidade de vínculo de emprego público por tempo indeterminado,
abertos no âmbito do programa de regularização extraordinária dos
vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e
publicitados na Bolsa de Emprego Público (códigos: OE201803/0858;
OE201803/0859; OE201803/0860; OE201803/0861; OE201803/0862;
OE201803/0863) foram homologadas em reunião de Junta de freguesia
no dia 15 de junho de 2018. As referidas listas encontram-se publicitadas em local visível e público nas instalações da sede da Freguesia
(Av. Paulo VI, n.º 60, 1950-231 Lisboa) e na página eletrónica da mesma
(http://jf-marvila.pt/).
18 de junho de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, José
António Videira.
311439139

FREGUESIA DE SABÓIA
Aviso n.º 9055/2018
Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento
concursal no âmbito do programa de regularização
extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, torna-se público que a lista unitária de ordenação final,
relativa ao procedimento concursal no âmbito do programa de regularização extraordinário dos trabalhadores com vínculos precários para
ocupação de um posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente
Operacional/Assistente Operacional, na modalidade de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto no âmbito do programa
de regularização extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários,
criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e publicitado na Bolsa
de Emprego Público (código: OE201805/0715 — 2 vagas) — foi homologada em reunião de Órgão Executivo no dia 05 de junho de 2018. A lista
unitária de ordenação final encontra-se afixada em local visível e público,
nas instalações da Junta de Freguesia e publicitada na página eletrónica
da Junta de Freguesia de Sabóia — www.freguesiasaboia.pt.
19 de junho de 2018. — O Presidente da Freguesia de Sabóia, Fernando Manuel da Conceição Guerreiro.
311439577

2 — PREVPAP — Assistente Operacional — Auxiliar Ação Educativa — 5 postos de trabalho
Lista de Ordenação Final
1.º Ana Filipa Martins de Melo — 16,80 valores
1.º Sandra Isabel da Cruz Domingos — 16,80 valores
3.º Fábio André Gil Nabais — 15,10 valores
4.º Bruna Alexandra Alves Machado — 14,40 valores
5.º Cristina Maria Pinto Cardoso Rodrigues — 14,30 valores
3 — PREVPAP — Assistente Operacional — Auxiliar Área Administrativa — 4 postos de trabalho
Lista de Ordenação Final
1.º João Ricardo Lucas Ferreira — 16,80 valores
2.º Frederico Ventura da Silva de Almeida Benevides — 16,10 valores
2.º Tiago Miguel Brêda dos Santos — 16,10 valores
4.º Liliana Carla Gouveia Melo — 14,70 valores
4 — PREVPAP — Assistente Operacional — Auxiliar de Limpeza
(Piscina) — 4 postos de trabalho
Lista de Ordenação Final
1.º Eduardo Jorge de Almeida Araújo Barbedo — 16,50 valores
2.º Ana Isabel de Carvalho Gil — 13 valores
3.º Walter Dias da Glória Amorim — 12,60 valores
4.º Ilídio Miguel Marinho Liberato — 12,30 valores
5 — PREVPAP — Assistente Operacional — Higiene Urbana —
3 postos de trabalho
Lista de Ordenação Final
1.º David Sandro Monteiro Tavares — 12,30 valores
1.º Eduardo Leandro Valente de Amorim da Silva — 12,30 valores
6 — PREVPAP — Assistente Técnico — Nadador Salvador — 1 posto
de trabalho
Lista de Ordenação Final
1.º Carlos Manuel da Mota Ribeiro — 15,70 valores
7 — PREVPAP — Assistente Técnico — Técnico de Desporto —
1 posto de trabalho
Lista de Ordenação Final
1.º Carlos Alberto dos Santos Melo — 15,70 valores
8 — PREVPAP — Assistente Operacional — Higiene Urbana, Espaços Verdes e Obras — 36 postos de trabalho
Lista de Ordenação Final
1.º José Afonso Rodrigues da Fonseca — 17,10 valores
2.º Arnaldo da Silva Abreu — 16,80 valores
2.º Carlos Alberto Dias Pais Nobre — 16,80 valores
4.º Cristiano Filipe da Silva — 16,50 valores
4.º Fernando Manuel de Sousa da Silva — 16,50 valores
4.º Joaquim Luís Cardoso Gonçalves — 16,50 valores
4.º Leandro José Jordão Pires — 16,50 valores
4.º Marco António dos Santos Ramalho — 16,50 valores
4.º Paulo Manuel Santos de Carvalho — 16,50 valores
10.º António José Veiga Tomás — 15,40 valores

