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MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

Aviso n.º 1633/2018

Aviso n.º 1636/2018

Nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se faz público que:
Na sequência do procedimento concursal, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 67 de 4 de abril de 2017, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos a partir do dia 18 de janeiro de 2018, para a categoria
de Assistente Operacional, 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela
remuneratória única, a que corresponde a remuneração de 580.00 euros
com o trabalhador, Teotónio Pinheiro Calado;
Na sequência do procedimento concursal, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 108 de 5 de junho de 2017, foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos a partir do dia 18 de janeiro de 2018, para a categoria
de Assistente Operacional, 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela
remuneratória única, a que corresponde a remuneração de 580.00 euros
com o trabalhador, Jaime Manuel Carreira Neto;
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem
a duração de 90 dias, de acordo com o referido na alínea a) do n.º 1 do
artigo 49.º da LTFP.
O Júri do período experimental será o mesmo do procedimento concursal.

Para os devidos efeitos torna-se público que, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de fevereiro, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e na sequência da
reorganização dos serviços municipais, determinei a nomeação, em
regime de substituição, dos seguintes cargos dirigentes:

22 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Jorge Couto
Vala.
311080154

MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO
Aviso n.º 1634/2018
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessou, por motivos
de aposentação, a relação jurídica de emprego público com os seguintes
trabalhadores:
Valentim Gomes Cordeiro, Assistente Operacional, posicionado entre
a 5.ª e a 6.ª posição remuneratória e entre o 5 e 6 nível, a partir de 01
de outubro de 2017.
Maria do Céu Ventura Castanheira Marques, Assistente Operacional,
posicionada na 1.ª posição remuneratória e no 1.º nível, a partir de 01
de novembro de 2017.
23 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Leonel
José Antunes Gouveia.
311079807

MUNICÍPIO DE SANTARÉM
Aviso n.º 1635/2018
Em cumprimento 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 foi homologada, por meu despacho
datado de 19 de janeiro de 2018, a lista unitária de Ordenação Final do
procedimento concursal comum de contratação em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para dez
postos de trabalho de Assistente Operacional (Ação Educativa), aberto
por Aviso n.º 6248/2017 publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 107, de 2 de junho de 2017, encontrando-se disponível na página
eletrónica deste município em www.cm-santarem.pt e afixada no átrio
da entrada do edifício dos paços do município e na Divisão de Recursos
Humanos e Administração.
Consideram-se ainda notificados do ato de homologação da lista de
ordenação final, nos termos do estatuído nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação
dos métodos de seleção.
Do ato de homologação da lista de ordenação final pode ser interposto
recurso hierárquico, de acordo com o estatuído no n.º 3 do artigo 39.º
da supra referida Portaria.
19 de janeiro de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Inês
Barroso.
311079637

Álvaro Brito Moreira, para o cargo de Chefe da Divisão de Património
e Museus;
Maria Adriana Salgado Magalhães, para o cargo de Chefe da Divisão
Jurídica e de Execuções Fiscais;
Paula Maria Brandão da Silva, para o cargo de Chefe da Divisão de
Ação Social;
Maria Adelaide Machado Leite, para o cargo de Chefe da Divisão de
Mobilidade e Transportes;
Elsa Maria Oliveira Machado Mota, para o cargo de Chefe da Divisão
de Bibliotecas e Arquivos;
Emília Cristina Campos Ramos Maia, para o cargo de Chefe da
Divisão de Contratação Pública;
Blandina Alexandra Ferreira Santos, para o cargo de Chefe dos Serviços Educativos;
Sérgio Rodrigo Martins Delgado, para o cargo de Chefe do Serviço
de Empreitadas;
Nuno Francisco Magalhães Pinto, para o cargo de Chefe do Serviço
de Projetos;
Olga Gracinda Costa Fernandes Monteiro, para o cargo de Chefe do
Serviço de Apoio ao Consumidor;
Rita Moreira Alves Miranda Azevedo, para o cargo de Serviço de
Apoio à Família;
Rui Filipe Dias Santos, para o cargo de Serviço de Rede Social;
Maria Cacilda Costa Alves Sousa, para o cargo de Chefe do Serviço
de Compras;
Maria Fernanda Pires Lima Silva Coelho, para o cargo de Chefe do
Serviço de Gestão dos Edifícios Municipais;
Jorge Manuel Ferreira, para o cargo de Comandante da Polícia Municipal.
23 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim
Couto.
311079612

MUNICÍPIO DE SESIMBRA
Aviso n.º 1637/2018
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 pública que, por deliberação
tomada na reunião de câmara realizada em 06 de dezembro de 2017,
sob proposta do signatário, foi consolidada definitivamente a mobilidade
intercarreiras do seguinte trabalhador:
Pedro Filipe Pereira da Silva, na carreira e categoria de Técnico
Superior, posição 2 — nível 15, com efeitos a partir do dia 07 de dezembro de 2017;
A consolidação da mobilidade intercarreiras acima referida está de
acordo com o disposto no artigo 99.º - A da LTFP, art.º aditado pelo
n.º 1 do artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017).
28 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal,
Francisco Manuel Firmino de Jesus, Dr.
311057718
Aviso n.º 1638/2018
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do art. 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a cessação dos
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
dos seguintes trabalhadores:
Otília Margarida Rodrigues Rosado, na carreira e categoria de técnico
superior, por motivo de consolidação definitiva da mobilidade na categoria, no Município de Almada, com efeitos a partir de 1 de dezembro
de 2017, auferindo, à data, a remuneração base mensal de 1.819,38 €,
correspondente à 5.ª posição remuneratória da categoria e ao nível
remuneratório 27, da Tabela Remuneratória Única.
Joaquim Francisco Pais da Silva, na carreira e categoria de técnico
superior, por motivo de consolidação definitiva da mobilidade na categoria, nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Al-

