
11942  Diário da República, 2.ª série — N.º 80 — 24 de abril de 2018 

Nos termos dos n.os 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.

16 de abril de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Bidoeira 
de Cima, Jorge Manuel Vieira Crespo.

311278021 

 FREGUESIA DO BUNHEIRO

Aviso n.º 5603/2018

Procedimento concursal aberto nos termos do artigo 10.º 
da Lei n.º 112/2017, de 29/12, para o provimento 

de dois postos de trabalho da carreira de assistente operacional
No âmbito do procedimento concursal para regularização extraordi-

nária de vínculo precário ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29/12, para o 
preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de Assis-
tente Operacional, na modalidade de contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, notificam -se os candidatos do seguinte:

1 — Nos termos do disposto no 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 (doravante designada por portaria), a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, resultante da aplicação 
do método se seleção, foi homologada por meu despacho, datado de 4 de 
abril de 2018, encontrando -se afixada em local visível e público das insta-
lações da Junta de Freguesia do Bunheiro e disponibilizada na página ele-
trónica da Junta de Freguesia do Bunheiro em www.bunheiro.freguesias.pt.

2 — Assim, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Por-
taria, consideram -se, desta forma, notificados os candidatos do ato de 
homologação da lista unitária de ordenação final.

5 de abril de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Isabel 
Maria Vilar da Silva Lopes.

311279164 

 FREGUESIA DE CALDELAS

Aviso n.º 5604/2018
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna -se público que 
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
para regularização extraordinária de vínculo precário para ocupação de 
um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional, 
área de atividade de cantoneiro, aberto por aviso publicitado na Bolsa 
de Emprego Público e página eletrónica em 28 de fevereiro de 2018, se 
encontra afixada nos locais de estilo da Junta de Freguesia.

Nos termos, dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, fica notificado o can-
didato, de que a lista de ordenação final foi homologada por despacho 
do Órgão Executivo de 19 de março de 2018.

14 de abril de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Luís 
Soares.

311280054 

 FREGUESIA DE CIBORRO

Aviso n.º 5605/2018

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 Pu-
blico com o código de oferta n.º OE201801/0407, de 30 de janeiro 
de 2018, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de abril 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 assistente operacional, correspondente a 580,00 €, com a 
seguinte trabalhadora:

Vera Lúcia Nunes Valério dos Santos.

O trabalhador está dispensado de prestar período experimental, por apli-
cação do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

9 de abril de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Nélia do 
Carmo Campino.

311261602 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS E FRIELAS

Aviso n.º 5606/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Por-

taria 83 -A/2009 de 22 de janeiro e no âmbito do Procedimento Concursal 
Comum 01/2017, publicado no Diário da República n.º 130, de 7 de 
julho de 2017, 2.ª série, através do Aviso n.º 7714/2017, código da oferta 
OE201707/0135 torna -se pública a lista unitária de ordenação final, homo-
logada por despacho da Junta de Freguesia, datado de 11 de abril de 2018.

Lista Unitária de Ordenação Final — OE201707/0135
1.º Vanessa Alexandre Santa Águeda Pereira — 14,95 Valores
2.º Ana Catarina Ribeiro Loureiro — 13,08 Valores
3.º Carla da Silva Luís — 12,93 Valores
4.º Dora Cristina Veríssimo Pinto — 12,48 Valores
5.º Anabela Filipa Pereira Morais — 11,88 Valores
6.º Joana Patrícia Coelho Fofo — 11,50 Valores

Para os efeitos consignados no n.º 4 do artigo 36.º da Portaria 
83 -A/2009 de 22 de janeiro, ficam notificados os candidatos do ato 
de homologação da Lista Unitária de Ordenação Final que se encontra 
afixada na sede da Junta de Freguesia e disponível em www.jf -sacf.pt.

16 de abril de 2018. — A Presidente da Freguesia, Glória Maria 
Trindade.

311278451 

PARTE J1

 MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

Aviso n.º 5607/2018

Procedimento concursal para provimento do cargo 
de dirigente intermédio de 3.º grau 

para a unidade orgânica Serviço de Obras Públicas

Vítor Paulo Gomes Pereira, presidente da Câmara Municipal de 
Paredes de Coura, faz público que:

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na atual redação, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, na atual redação, e por deliberação em reunião ordi-
nária da Câmara Municipal, de 20/03/2018, aprovada a constituição do 
júri em sessão ordinária da Assembleia Municipal, de 19/02/2018, será 
publicitado na bolsa de emprego público em www.bep.gov.pt até ao 
2.º dia útil após a data da publicação do presente aviso e pelo prazo de 
10 dias, o procedimento concursal para provimento do cargo de dirigente 
intermédio de 3.º grau para a unidade orgânica Serviço de Obras Públicas.

A indicação dos requisitos formais de provimento, perfil exigido, 
métodos de seleção e composição do júri constará da publicitação da 
Bolsa de Emprego Público.

10/04/2018. — O Presidente da Câmara, Vítor Paulo Gomes Pereira.
311273931 


