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2.º Vogal Efetivo: Luís Manuel de Figueiredo da Silva Lopes, Tesoureiro da junta de Freguesia;
1.º Vogal Suplente: Patrícia Paula Antunes Camarinho, Vogal da
junta de Freguesia;
O período experimental iniciou-se a 01 de setembro de 2017 e terá a
seguinte duração, consoante a Categoria Profissional em avaliação:
a) 180 (cento e oitenta) dias para os trabalhadores integrados na
carreira e categoria profissional de Assistente Técnico;
b) 240 (duzentos e quarenta) dias para os trabalhadores integrados na
carreira e categoria profissional de Técnico Superior.
O período experimental será avaliado pela aplicação da seguinte
fórmula:
CF = (0,60 x ER) + (0,30 x R) + (0,10 x AF)
sendo que:
CF — Classificação final;
ER — Elementos recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de formação frequentadas.
A avaliação final de período experimental traduz-se numa escala de
0 a 20 valores.
30 de novembro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Rui Pedro do Carmo
Teixeira.
311024207

do anexo à Lei supramencionada, torna-se público que, na sequência do
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho,
da carreira e categoria de Assistente Operacional, para constituição
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo no
Aviso n.º 3256/2017, no Diário da República, 2.ª série, n.º 62, de 28
de março e após negociação do posicionamento remuneratório, foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado a 4 de dezembro de 2017, com Elisabete Godinho da Fonseca,
com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e com
o nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, equivalente à
RMMG. 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, o júri do período experimental terá
a seguinte composição:
Presidente: Carlos António de Abranches Constantino, Técnico Superior, Câmara Municipal de Tomar;
1.º Vogal Efetivo: Maria Dília Gomes, Técnico Superior, Câmara
Municipal de Tomar; que substituirá o Presidente nas suas faltas e
impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: Alexandra Margarida Correia Dinis, Assistente
Técnica, Câmara Municipal de Tomar;
1.º Vogal Suplente: Ana Paula da Silva Patrícia Costa, Assistente
Técnica, Câmara Municipal de Tomar;
2.º Vogal Suplente: Maria do Céu da Conceição Batista, Assistente
Técnica, Câmara Municipal de Tomar.
O período experimental inicia-se a 4 de dezembro de 2017, terá a
duração de 90 dias e será avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:
CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF)
Sendo que:

FREGUESIA DE AREEIRO
Despacho (extrato) n.º 576/2018
Para os devidos efeitos, torna-se público que, em cumprimento do
disposto no artigo 4.º conjugado com o artigo 45.º e seguintes da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi homologada pelo Presidente da Junta
de Freguesia do Areeiro, a 20 de dezembro de 2017, a conclusão com
sucesso do período experimental do trabalhador Vasco Henrique Marques
Barreto de Castro Ferreira, com avaliação final de 17,50 valores, da
trabalhadora Ana Paula Gonçalves Marques de Carvalho, com avaliação
final de 13,88 valores e da trabalhadora Ana Salomé dos Reis Damásio,
com avaliação final de 16,08 valores, na sequência do procedimento
concursal comum para a carreira/categoria de Assistente Técnico, conforme Aviso n.º 1929/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série
n.º 36, de 20 de fevereiro de 2017.
22 de dezembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Areeiro, Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.
311022385

FREGUESIA DE AZINHAGA
Aviso n.º 706/2018
Para os devidos e legais efeitos torna-se público que, por deliberação
tomada em Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Azinhaga, datada
de 19 de outubro de 2017, foi deliberado, por unanimidade, proceder
à anulação do procedimento concursal comum para preenchimento de
um posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional,
em regime de contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado, publicado através do aviso n.º 9861/2016, na 2.ª série, do
Diário da República n.º 159, de 9 de agosto de 2016.
14 de dezembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia,
Daniel Teodoro Catarino Romão.
311023884

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASAIS E ALVIOBEIRA
Aviso n.º 707/2018
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
e nomeação do júri 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 e na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º

CF — Classificação final;
ER — Elementos recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de formação frequentadas.
A avaliação final de período experimental traduz-se numa escala de
0 a 20 valores.
27 de dezembro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias
de Casais e Alviobeira, João Luís Cardoso Alves.
311026451

FREGUESIA DE MONTENEGRO
Aviso n.º 708/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 4 (quatro) postos de trabalho, no regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado.
Nos termos da alínea e), do artigo 19.º, da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, e de acordo com o estatuído no n.º 1 do artigo 33.º, da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, doravante referenciada
por LTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, autorizei,
por meu despacho de 15 de dezembro de 2017, a abertura do seguinte
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo determinado tendo em vista o preenchimento
de 4 postos de trabalho do mapa de pessoal da Freguesia de Montenegro,
1 na categoria de Assistente Técnico, na carreira geral de Assistente
Técnico e 3 na categoria de Assistente Operacional, na carreira geral
de Assistente operacional (M/F).
1 — Constituição do júri: Presidente — José Augusto Alves Correia
Couto da Silva Salsa, 1.º vogal efetivo Virgínia Maria Guerreiro Alcaria
Alpestana que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos, 2.º vogal efetivo — Vasco Manuel Filipe Ferreira.
2 — Provimento de um posto de trabalho da categoria e carreira de
Assistente Técnico a tempo determinado — Ref. A):
2.1 — Conteúdo funcional: Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e
instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos
e serviços
2.2 — Número de postos de trabalho a ocupar: 1
2.3 — Formação académica — 12.º ano de escolaridade ou equiparação por experiência profissional.
2.4 — Remuneração: Correspondente à 1.º posição remuneratória,
5.º nível remuneratório, que equivale a 683,13€ mensais de acordo com
a tabela única remuneratória.

