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 Despacho (extrato) n.º 9848/2018

Conclusão de Período Experimental
Para os devidos efeitos torna -se público, nos termos dos artigos 45.º 

a 51.º da Lei Geral do trabalho em Funções Públicas, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e homologada a avaliação 
do período experimental pelo signatário, por despacho, de 28 de 
junho de 2018 a conclusão com sucesso do período experimental, 
na modalidade contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, na carreira e categoria de Técnico Superior, decor-
rente do procedimento concursal comum, publicitado pelo Aviso 
n.º 3316/2017, publicado no Diário da República n.º 63, 2.ª série, 
de 29 de março de 2017, da trabalhadora Mónica Clemente de Brito 
Leitão, sendo o tempo de duração desse período contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

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

311715535 

 Despacho (extrato) n.º 9849/2018

Conclusão de Período Experimental
Para os devidos efeitos torna -se público, nos termos dos artigos 45.º a 

51.º da Lei Geral do trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e homologada a avaliação do período 
experimental pelo signatário, por despacho, de 28 de junho de 2018 a 
conclusão com sucesso do período experimental, na modalidade contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, na carreira 
e categoria de Técnico Superior, decorrente da utilização da reserva de 
recrutamento consequente do procedimento concursal comum, publici-
tado pelo Aviso n.º 3316/2017, publicado no Diário da República n.º 63, 
2.ª série, de 29 de março de 2017, da trabalhadora Denise Alexandra 
Rodrigues Mesquita, sendo o tempo de duração desse período contado 
para efeitos da atual carreira e categoria.

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

311715543 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ARRIMAL E MENDIGA

Aviso n.º 15151/2018

Consulta pública dos Projetos de Regulamentos de: Regulamento 
dos Cemitérios, Regulamento de Licenciamento de Atividades 
Diversas e Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças da 
União das Freguesias de Arrimal e Mendiga.
Jorge Paulo Costa Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia da União 

das Freguesias de Arrimal e Mendiga, torna público, nos termos e para 
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Junta de Freguesia deliberou, na sua reunião realizada em 
9 de outubro de 2018, aprovar os seguintes projetos de regulamentos: 
Regulamento dos Cemitérios, Regulamento de Licenciamento de Ati-
vidades Diversas e Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças da 
União das Freguesias de Arrimal e Mendiga e submeter os mesmos a 
consulta pública, pelo prazo de trinta dias a contar da data da publicação 
do presente edital no Diário da República.

Mais torna público, que aqueles projetos de regulamentos encontram-
-se disponíveis para consulta, nos serviços da Junta de Freguesia, situ-
ados na Rua Principal, n.º 60, 2480 -215 Mendiga e no Largo Joaquim 
Augusto Lito, n.º 2, 2480 -043 Arrimal, durante as horas normais de 
expediente (9:00-12:30 e 14:00-17:30), bem como no sítio eletrónico 
desta Freguesia, em www.uf -arrimal -mendiga.pt.

As eventuais sugestões deverão ser formuladas por escrito até ao final 
do mencionado período, em requerimento dirigido ao Presidente da 
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Arrimal e Mendiga, Rua 
Principal, n.º 60, 2480 -215 Mendiga, utilizando para o efeito o impresso 
próprio que pode ser obtido na Junta de Freguesia ou na mencionada 
página da internet.

10 de outubro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Jorge 
Paulo Costa Carvalho.

311716734 

 FREGUESIA DE BAGUIM DO MONTE (RIO TINTO)

Deliberação (extrato) n.º 1163/2018
Torna -se público, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/14, de 20/06, que na sequência do procedimento 
concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho do mapa 
de pessoal na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP, e 
deliberação do Executivo da Junta de Freguesia de Baguim do Monte de 
24 de setembro de 2018, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, em 1 de outubro de 2018, com Bruno 
Miguel Moura Gadelho Tavares.

Posição Remuneratória: a de referência para a carreira e categoria de 
Técnico Superior, correspondente à 2.ª posição remuneratória, Nível 
Remuneratório 15 da tabela remuneratória única.

Nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12, é dispensado 
o período experimental.

2 de outubro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Baguim do Monte, Francisco Alves Laranjeira.

311712862 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CRISTELOS, BOIM E ORDEM

Aviso n.º 15152/2018
Torna -se público que na sequencia de procedimento concursal, aberto 

no âmbito do programa de regularização extraordinária dos trabalhadores 
com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
publicitado na Bolsa de Emprego Público — código: OE201805/1466, 
publicado no Diário da República a lista de ordenação final com o 
Aviso 13735/2018, de 25/09/2018, no dia de hoje celebrados contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os 
seguintes trabalhadores:

Armando Costa Leal, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2018, 
para o exercício de funções da carreira e categoria de assistente opera-
cional, com o vencimento de 580,00€, a que corresponde à posição 1, 
nível 1 da tabela remuneratória em vigor;

José Fernando Sousa Magalhães, com efeitos a partir de 1 de no-
vembro de 2018, para o exercício de funções da carreira e categoria de 
assistente operacional, com o vencimento de 580,00€, a que corresponde 
à posição 1, nível 1 da tabela remuneratória em vigor.

1 de outubro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Eduardo 
Augusto Vilar Barbosa.

311716361 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA

Declaração de Retificação n.º 762/2018

Retificação do aviso n.º 13399/2018, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 182, de 20 de setembro

Para os devidos efeitos se procede à retificação do aviso em título. 
Onde se lê:

«Ana Isabel Lopes Afonso: 8 anos e 213 dias;
Joana Inês Peres Casalta: 3 anos e 164 dias.»

deve ler -se:
«Ana Isabel Lopes Afonso: 8 anos e 205 dias;
Joana Inês Peres Casalta: 4 anos e 8 dias.»

4 de outubro de 2018. — O Presidente da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, Ricardo Jorge Monteiro Lima.

311707362 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PÓVOA DE SANTA IRIA 
E FORTE DA CASA

Aviso (extrato) n.º 15153/2018
Nos termos 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 por deliberação da 
Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, procede -se à con-


