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homologada pela Freguesia de Arganil, afixada na sede da Freguesia
e disponibilizada na página eletrónica, em nove de abril de dois mil e
dezoito, referente ao procedimento concursal comum a seguir identificado, aberto no âmbito do programa de regularização extraordinária
dos trabalhadores com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro, e publicitado na Bolsa de Emprego Público, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado:
Ref.ª 1 — Assistente Operacional na área funcional de Apoio Administrativo Geral — BEP OE201801/0575
9 de abril de 2018. — O Presidente da Freguesia, João António Travassos Nunes.
311380276

FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA
Aviso n.º 7817/2018
Celebração de contrato em funções públicas
por tempo indeterminado
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 OE201802/0414 de 12 de fevereiro de 2018,
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 29 de maio de 2018, para o exercício
de funções de assistente técnico, com a remuneração correspondente à
1.ª posição remuneratória, nível 5, da tabela única da carreira de assistente técnico, correspondente a 683,13 €, com a seguinte trabalhadora:
Cátia Andreia Francisco Mascarenhas. A trabalhadora está dispensada
de prestar período experimental, por aplicação do disposto no artigo 11.º
da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro.
29 de maio de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Ricardo
Jorge dos Santos Pinto.
311388814

FREGUESIA DE AVENIDAS NOVAS
Aviso n.º 7818/2018
Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários
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 pública, por despacho
de homologação datado de 24 de maio de 2018, 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 em funções
públicas por tempo indeterminado para ocupação de 5 postos de trabalho
na Carreira e Categoria de Assistente Operacional: Andreia Bessa de
Araújo Ferreira Neves, Soraia Rodrigues Marques dos Santos, Paulo
Jorge Cortez Ferreira, Fábio Filipe Charrito da Silva, Jaime Manuel
Sousa Ferreira de Matos; 3 postos de trabalho na Carreira e Categoria
de Técnico Superior: Gabriela Silva Barbosa, Jonas Cabral Macedo,
Tiago Dias Nogueira. A presente deliberação produz efeitos a partir do
dia 01 de junho 2018.
29 de maio de 2018. — A Presidente da Freguesia de Avenidas Novas,
Ana Maria Gaspar Marques.
311388433

FREGUESIA DE BENEDITA
Aviso n.º 7819/2018
Contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
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 (doravante LTFP), torna-se público

que, na sequência do procedimento concursal aberto no âmbito da
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (doravante PREVP), para ocupação de postos de trabalho publicitados através dos Códigos de
Oferta ref.ª A (1 vaga): OE201802/0748: carreira e categoria Técnico
Superior; ref.ª C (1 vaga): OE201802/0751: carreira e categoria Técnico Superior; ref.ª E (1 vaga): OE201802/0752: carreira e categoria
Assistente Operacional; ref.ª F1 (1 vaga): OE201802/0754: carreira e
categoria Técnico Superior; ref.ª G (2 vagas): OE201802/0756: carreira
e categoria Assistente Técnico; ref.ª H (5 vagas): OE201802/0757:
carreira e categoria Assistente Operacional, e após aceitação do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho por tempo
indeterminado com Cátia Teresa Gante Lourenço; Sónia Patrícia Nazaré
da Silva Santos; José Maria do Coito; Rita Catarina Lopes do Couto;
Edite de Jesus Lopes Oliveira; Madalena da Silva Quitério; Isabel Maria
Batista de Matos Neves; José António de Sousa; Maria José Machado
Custódio; Maria Luísa Lopes dos Santos e Salomé Inácio Lourenço;
com data de início a 16 de maio de 2018 e com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória para a carreira e categoria de
Assistente Técnico e de Assistente Operacional e 2.º posição remuneratória para a carreira e categoria de Técnico Superior. Nos termos do
artigo 11.º do PREVP, os trabalhadores encontram-se dispensados do
período experimental estipulado no n.º 1 do artigo 49.º da LTFP, pois
o tempo de exercício de funções em situação de vínculo precário para
cada trabalhador é o seguinte:
Cátia Teresa Gante Lourenço — 10 anos;
Sónia Patrícia Nazaré da Silva Santos — 2 anos e 8 meses;
José Maria do Coito — 6 anos e 7 meses;
Isabel Maria Batista de Matos Neves — 10 anos e 4 meses;
José António de Sousa — 14 anos e 3 meses;
Maria José Machado Custódio — 14 anos e 11 meses;
Maria Luísa Lopes dos Santos — 15 anos e 4 meses;
Salomé Inácio Lourenço — 1 ano;
Edite de Jesus Lopes Oliveira — 13 anos e 8 meses;
Madalena da Silva Quitério — 15 anos e 4 meses;
Rita Catarina Lopes do Couto — 15 anos.
25 de maio de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia de Benedita, Maria de Lurdes Lopes Pedro.
311378065

FREGUESIA DE BRITO
Aviso n.º 7820/2018
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, alterado pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho
correspondente à carreira e categoria de assistente operacional, no âmbito
da regularização extraordinária dos vínculos precários, ao abrigo da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto por aviso publicado na Bolsa
de Emprego Público em 17 de abril de 2018.
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, da citada Portaria, fica notificado o candidato de que foi homologada a lista unitária de ordenação
final, por deliberação da Junta de Freguesia em reunião de 14 maio de
2018, com início de funções em 1 de junho de 2018.
30 de maio de 2018. — A Presidente da Junta, Maria de Fátima
Saldanha Cardoso.
311392475

FREGUESIA DE CALDELAS
Aviso n.º 7821/2018
Para os efeitos previstos na alínea b), n.º 1, artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20/06, na redação atualizada torna-se público que, por deliberação
do órgão executivo de 09 de abril de 2018, Agostinho Azevedo Freitas
Carvalho, foi contratado na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para o exercício de funções
correspondentes à categoria de assistente operacional, área de atividade
de cantoneiro, e remuneração correspondente ao nível 1, da tabela remuneratória única, produzindo efeitos a 1 de junho de 2018.
O trabalhador está dispensado de prestar período experimental, por
aplicação do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
18 de maio de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Luís
Soares.
311381142

