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FREGUESIA DE AREEIRO

Foi deliberado ainda, proceder à publicação desta Ata na página oficial
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, em www.cm-viana-castelo.
pt/pt/recrutamento-pessoal

Declaração de retificação n.º 397/2016

29 de março de 2016. — A Vereadora da Área de Recursos Humanos,
Ana Margarida Ferreira da Silva.
309482844

Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 4546/2016 no Diário
da República, 2.ª série, n.º 65, de 4 de abril de 2016, procede-se à sua
retificação nos seguintes termos:
Onde se lê:

MUNICÍPIO DA VIDIGUEIRA

«9.1 — Comprovativos da posse dos requisitos gerais de admissão
referidos no ponto 6.1 do presente Aviso;»

Aviso n.º 4990/2016
Para os efeitos previstos na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por meu despacho
de 29 de fevereiro de 2016, foram celebrados contratos de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com início em 01 de março
de 2016, com os trabalhadores abaixo indicados, na sequência de Procedimento concursal comum, que constituem reserva de recrutamento,
nos termos do artigo 42.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril:
Vânia Isabel Gameiro Viegas, 1.ª posição salarial, nível 1, da tabela
remuneratória única da carreira de Assistente Operacional, correspondente a 530,00 €;
Maria João Gonçalves Pinto Lula, 1.ª posição salarial, nível 1, da
tabela remuneratória única da carreira de Assistente Operacional, correspondente a 530,00 €;
Mais se torna público que, por meu despacho de 01 de março de 2016,
nomeei para júri do período experimental:
Luís Miguel Tavares Machado, Técnico Superior — Arquiteto;
Helder António Clemente Ordem, Técnico Superior — Arquiteto
António Francisco Orrico Labego, Técnico Superior — Engenharia
do Ambiente
14 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
Luís da Rosa Narra.
309483492
Aviso n.º 4991/2016
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, conjugada com o artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, e na sequência do procedimento concursal
comum na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado
para a categoria/carreira de Assistente Operacional (área de recolha de
resíduos sólidos urbanos), aberto por aviso publicado no Diário da República n.º 251, 2.ª série de 30 de dezembro, homologuei a conclusão com
sucesso do período experimental dos seguintes trabalhadores:
Fábio José Cascalhais Gomes — 18,01 valores
Francisco António Ramalho Leirão — 14,02 valores
Francisco José Ameixa Cardeira Charrua — 13,51 valores
Luís Jorge Punilhas Pinto Goes — 16,82 valores
Ricardo Jorge Punilhas Camacho — 15,19 valores
23 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Manuel Luís da
Rosa Narra.
309483435

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO
Aviso n.º 4992/2016
Eng.º António Cardoso Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de
Vieira do Minho, faz público, nos termos do artigo 101.º do Código de
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de
7 de janeiro, que, na sequência de deliberação da Câmara Municipal,
datada do passado dia 23 de março, se encontra em fase de apreciação
pública, pelo período de 30 dias, a contar da data da publicação do
presente aviso na 2.ª série do Diário da República, a Terceira Revisão
ao Regulamento Municipal de Acesso ao Programa Jovem Voluntário.
O projeto em apreço encontra-se disponível para consulta no sítio da
Câmara Municipal em www.cm-vminho.pt. As observações e eventuais
sugestões dos interessados deverão ser apresentadas por escrito e dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho.
04 de abril de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal,
Eng.º António Cardoso Barbosa.

309482617

deve ler-se:
«9.1 — Comprovativos da posse dos requisitos gerais de admissão
referidos no ponto 5.1 do presente Aviso;»
4 de abril de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro,
Fernando Manuel Morena d’Eça Braamcamp.
309483662

FREGUESIA DA ERICEIRA
Aviso (extrato) n.º 4993/2016
Procedimento concurso comum para constituição de vínculo de
emprego público na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para 1 posto de
trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional (área
administrativa), conforme caracterização no mapa de pessoal e
disposição legal.
Nos termos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22/01, faz-se público que a Freguesia da Ericeira, conforme despacho do
Senhor Presidente da Junta, exarado em 11 de janeiro do ano em curso,
procedeu à abertura de procedimento de recrutamento, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso, na 2.ª série do
Diário da República, para o recrutamento de um trabalhador da categoria de Assistente Operacional para desempenhar funções na Freguesia
da Ericeira. O Aviso integral do procedimento pode ser consultado na
BEP — Bolsa de Emprego Público e em www.facebook.com/juntadefreguesia.ericeira/.
30 de março de 2016. — O Presidente da Freguesia da Ericeira,
Filipe Abreu.
309474777

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ E BELAS
Aviso n.º 4994/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que,
na sequência de procedimento concursal comum aberto através do
Aviso n.º 2827/2015, publicado no Diário da República, n.º 55,
2.ª série, de 16 de março de 2015, e por deliberação da Assembleia
de Freguesia de Queluz e Belas, em 29 de setembro de 2015, que
autorizou o aumento do número de lugares a ocupar, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto,
com efeitos a 1 de fevereiro de 2016 com o trabalhador Vítor Manuel
Costa Duarte, para o exercício de funções da carreira e categoria de
Assistente Operacional, manutenção urbana, com a remuneração de
530,00 euros, correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao nível
remuneratório 1, da carreira/categoria de assistente operacional.
Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, nos termos do já referido despacho, nomeei para
júri do período experimental os seguintes elementos: Presidente
Luís Alberto de Oliveira Batista, Coordenador de Serviços, que
será substituído pelo primeiro vogal efetivo; Vogais Efetivos José
Alberto Fernandes Ornelas, Tesoureiro, e Elisabete Maria da Cunha
Fabião Santos, Assistente Técnica e Vogais Suplentes Elsa Sofia da
Silva Rocha, Assistente Técnica Anabela Pereira Meneses Faria,
Assistente Técnica.
4 de abril de 2016. — A Presidente da Junta de Freguesia de Queluz
e Belas, Paula Alves.
309484197

