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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVARELHOS E GUIDÕES

Aviso n.º 11620/2018

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 comum 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 extra-
ordinária dos trabalhadores com vínculos precários, criado pela Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e publicitado na Bolsa de Emprego 
Público — Código: OE201801/0590/0601; 1 vaga — foi homologada 
em reunião de Órgão Executivo no dia 11 de julho de 2018. A referida 
lista encontra -se publicitada em local visível e público nas instalações 
da União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões (Rua Santa Isabel, 
290 4745 -072 Alvarelhos) e página eletrónica (http://www.alvarelhos-
guidoes.pt/).

30 de julho de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Adelino 
Martins Maia.

311549404 

 FREGUESIA DE AREEIRO

Despacho (extrato) n.º 8061/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na sua atual redação, torna -se pú-
blico que, nos termos do n.º 1 e n.º 5 do artigo 99.º -A aditado à LTFP na 
sua atual redação, inserida no artigo 27.º da LOE para 2018, foi autori-
zada a consolidação definitiva das mobilidades internas intercarreiras, 
por despacho do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, reportando 
todos os seus efeitos à data de 01 de agosto de 2018:

Teresa Maria Pinto Monteiro Mendes, que consolida a mobilidade na 
categoria de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, 
integrando a remuneração base correspondente à 2.ª posição remune-
ratória e ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única, no 
valor de 1.201,48 euros.

Vasco Henrique Marques Barreto de Castro Ferreira, que consolida a 
mobilidade na categoria de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, integrando a remuneração base correspondente à 2.ª posição 
remuneratória e ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única, 
no valor de 1.201,48 euros.

30 de julho de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro, 
Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.

311548238 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AREZ E AMIEIRA DO TEJO

Aviso n.º 11621/2018

Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos
Precários — Homologação

da Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e 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, em reunião do Órgão 
Executivo de 19 de julho de 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 tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto pelo Aviso n.º OE 201806/0108, 
publicado na Bolsa de Emprego Público, para preenchimento de um posto 
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 União da Freguesias de Arez e Amieira 
do Tejo.

Nos termos dos n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com o n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria supra citada, foram notificados os candidatos 
do ato de homologação da lista de ordenação final.

26 de julho de 2018. — O Presidente da União das Freguesias de 
Arez e Amieira do Tejo, Artur da Rosa Dias.

311539896 

 Aviso (extrato) n.º 11622/2018

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas

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, na sequência 
do procedimento concursal realizado nos termos do disposto na Lei 
n.º 112/2017 de 29 de dezembro, aberto na Bolsa de Emprego Público 
com o código de oferta n.º OE 201806/0108 de 5 de junho de 2018, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com efeitos a de 1 de agosto de 2018, para o exercício de 
funções de assistente operacional, com a remuneração correspondente 
à 1.ª posição remuneratória, nível 1, da tabela única da carreira de as-
sistente operacional, correspondente a 580,00 (euro), com os seguintes 
trabalhadores:

João Miguel da Fonseca Godinho;
José Francisco Ricardo de Almeida.

Os trabalhadores estão dispensados de prestar período experimental, 
por aplicação do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017 de 29 de 
dezembro.

2 de agosto de 2018. — O Presidente da União das Freguesias de 
Arez e Amieira do Tejo, Artur da Rosa Dias.

311551948 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AZEITÃO (SÃO LOURENÇO 
E SÃO SIMÃO)

Aviso (extrato) n.º 11623/2018

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado na Carreira/Categoria de Assistente operacional

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, com recurso à 
reserva de recrutamento constituída na sequência do procedimento con-
cursal comum, aberto pelo Aviso n.º 2028/2018 publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 31 de 13 de fevereiro, e de harmonia com 
a deliberação da Junta de Freguesia tomada em reunião realizada no 
dia 12 de julho de 2018, foi celebrado o seguinte contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado na carreira/categoria de 
assistente operacional — posicionado na 1.ª posição remuneratória da 
categoria, nível 1 da tabela remuneratória única (€ 580,00), com início 
de funções a 01 de agosto de 2018:

Ref.ª B — Motorista de Pesados

António Magro dos Santos

30 de julho de 2018. — Em substituição da Presidente da Junta, o 
Vogal com funções de tesoureiro, David José Matias Marques.

311551656 

 Aviso (extrato) n.º 11624/2018

Contrato de Trabalho em Funções Públicas
 por Tempo Indeterminado

 na Carreira/Categoria de Assistente operacional
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, com recurso à 
reserva de recrutamento constituída na sequência do procedimento con-
cursal comum, aberto pelo Aviso n.º 2028/2018 publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 31 de 13 de fevereiro, e de harmonia com 
a deliberação da Junta de Freguesia tomada em reunião realizada no 
dia 26 de julho de 2018, foi celebrado o seguinte contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado na carreira/categoria de 
assistente operacional — posicionado na 1.ª posição remuneratória da 


