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Patrícia Alexandra Leitão Rijo a)
Patrícia Alexandra Sousa Pinto c)
Patrícia Margarida Caleça Horta Cara de Anjo c)
Pedro Samuel Gomes da Fonseca a)
Rita Fernandes de Oliveira c) d)
Rute Costa Freitas c)
Sara Batista Aldeia b) c) d) e)
Sara Catarina Fernandes Rodrigues Gonçalves V. Machado e)
Sara Patrícia Praia Martins c)
Sílvia Alexandra Leonardo Valador a)
Sílvia Carolina Ferreira de Castro Pernas c)
Sónia Marisa Marques dos Santos Fazenda a)
Sónia Vanessa Dias Monteiro c)
Tânia Rodrigues Carreira a)
Tiago André Bernardino Cardoso a) b) c) d) e)
Vanessa Alexandra Antunes c)
Vanessa Andreia Rodrigues dos Santos c)
Vanessa Filipa Francisco Lopes b) e)

Obs.:
a) Não detém o nível habilitacional na área de formação exigida 

nos termos do ponto 5.2.1. do Aviso (Licenciatura em Serviço Social, 
Politica Social, Sociologia)

b) Não formalizou candidatura através da entrega de formulário válido 
nos termos do ponto 7.1 do Aviso.

c) Não entregou currículo profissional, datado e assinado, nos termos 
do ponto 9.6 do Aviso

d) Não entregou documento comprovativo de habilitações literárias, 
nos termos do ponto 9.2 do Aviso.

e) Não assinala a posse dos requisitos gerais previstos no artigo 17.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, nos termos do ponto 9.1 do Aviso.

f) Não entregou declaração válida, comprovativa de vínculo de em-
prego público, nos termos do ponto 9.3 do Aviso

20 de abril de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro, 
Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.

310446808 

 Despacho (extrato) n.º 4021/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, nos termos do ar-
tigo 99.º  -A, aditado à LTFP pelo artigo 270.º da LOE para 2017, foram 
consolidadas definitivamente as seguintes mobilidades intercategorias, 
por despacho do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, de 3 de maio, 
reportando todos os seus efeitos à data de 3 de maio de 2017:

Ana Maria Caetano Castanheira Nunes Bernardino, que consolida a 
mobilidade na categoria de Coordenador Técnico da carreira geral de 
Assistente Técnico, integrando a remuneração base correspondente à 
1.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 14 da 
tabela remuneratória única, no valor de 1.149,99 euros.

Sandra Maria Pinto Ribeiro, que consolida a mobilidade na categoria 
de Coordenador Técnico da carreira geral de Assistente Técnico, inte-
grando a remuneração base correspondente à 1.ª posição remuneratória 
da categoria e ao nível remuneratório 14 da tabela remuneratória única, 
no valor de 1.149,99 euros.

João Luís Lopes Agostinho, que consolida a mobilidade na categoria 
de Coordenador Técnico da carreira geral de Assistente Técnico, inte-
grando a remuneração base correspondente à 1.ª posição remuneratória 
da categoria e ao nível remuneratório 14 da tabela remuneratória única, 
no valor de 1.149,99 euros.

3 de maio de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro, 
Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.

310471026 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ARRIMAL E MENDIGA

Edital n.º 294/2017

Brasão, bandeira e selo
Jorge Paulo Costa Carvalho, presidente da Junta de Freguesia da União 

das Freguesias de Arrimal e Mendiga, do município da Porto de Mós:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da 

União das Freguesias de Arrimal e Mendiga, do município de Porto de 
Mós, tendo em conta o parecer emitido em 23 de fevereiro de 2017, pela 
Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, 
e que foi estabelecido, nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 9.º do 

Decreto -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sob proposta desta Junta de 
Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 7 de abril de 2017.

Brasão: escudo de vermelho, arco arquitetónico de prata, lavrado de 
negro, tendo em cada flanco um cinzel de prata e um maço do mesmo, 
encabado de ouro, passados em aspa; em chefe, seis besantes coloca-
dos em três faixas, três, dois, um, os primeiros e o último de ouro e os 
demais de prata; ponta ondada de quatro burelas ondadas de prata e 
azul. Coroa mural de prata de três torres. Listel de prata com a legenda 
a negro, em maiúsculas: «UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ARRIMAL 
E MENDIGA».

Bandeira: de branco. Cordões e borlas de vermelho e prata. Haste e 
lança de ouro.

Selo: nos termos do artigo 18 da Lei n.º 53/91, com a legenda «União 
das Freguesias de Arrimal e Mendiga».

13 de abril de 2017. — O Presidente, Jorge Paulo Costa Carvalho.
310433345 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOURA (SANTO AGOSTINHO 
E SÃO JOÃO BATISTA) E SANTO AMADOR

Aviso n.º 5193/2017

Conclusão do período experimental
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 

de um posto de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 8252/2016, 
Diário da República, 2.ª série, n.º 124, de 30 de junho, e para os devidos 
efeitos, torna -se público que, após celebração de contrato com Paulo 
Jorge Fernandes Camacho, com data de início a 01 de dezembro de 2016 
e decorridos 90 dias, o órgão executivo homologou em 12 de abril de 
2017, a conclusão com sucesso do período experimental do trabalhador 
em questão da carreira/categoria de Assistente Operacional.

18 de abril de 2017. — O Presidente da União de Freguesias, Álvaro 
José Pato Azedo Alegria.

310438465 

 FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Aviso n.º 5194/2017

Resultados de Prova de Conhecimentos
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 alínea d) do artigo 30.º 

e n.º 1 alínea d) do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de ja-
neiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
notificam -se os candidatos do procedimento concursal comum de recru-
tamento para ocupação de 6 postos de trabalhos para a carreira/categoria 
de Técnico Superior, 6 postos de trabalho para a carreira/categoria de 
Assistente Técnico e 7 postos de trabalho para a carreira/categoria de 
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, através do Aviso n.º 13988/2016 
publicado no Diário da República n.º 217, 2.ª série, de 11 de novembro 
de 2016, que se encontram afixados para consulta na Junta de Freguesia 
do Parque das Nações, em Alameda dos Oceanos, n.º 83, 1990 -212 
Lisboa, estando também disponíveis em www.jf -parquedasnacoes.pt, 
os resultados obtidos nos métodos de seleção Prova de Conhecimentos 
e Avaliação Curricular para, querendo, os candidatos a excluir se pro-
nunciarem em sede de audiência dos interessados, nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
data de publicação do presente Aviso. Para o efeito, deverá ser utilizado 
o formulário tipo, publicado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, 
DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio de 2009 e disponibilizado no sítio da 
Junta de Freguesia, em www.jf -parquedasnacoes.pt.

28 de abril de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia do Parque 
das Nações, José Manuel Rodrigues Moreno.

310462716 

 Aviso n.º 5195/2017

Resultados de Prova de Conhecimentos
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 alínea d) do artigo 30.º 

e n.º 1 alínea d) do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de ja-


