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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CEPÃES E FAREJA

FREGUESIA DE OLIVAIS

Aviso n.º 11783/2017

Despacho n.º 8741/2017

Procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho da
carreira/categoria de assistente operacional — Atividade de
cantoneiro — Aviso publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 152, de 08 de agosto de 2017 — Lista Unitária de
Ordenação Final.

Subdelegação de competências no chefe da Divisão
Administrativa e Recursos Humanos

Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a alteração introduzida pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 22 de janeiro, torna-se público que a lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal para celebração
de contrato de trabalho por tempo indeterminado com um assistente
operacional — Atividade de cantoneiro, aberto por aviso publicado
na 2.ª série do Diário da República n.º 152, de 08 de agosto de 2017,
homologada pelo Presidente da União das Freguesias a 28 de agosto
de 2017, se encontra afixada no placard do Edifício da Sede da União
de Freguesias de Cepães e Fareja.
22 de setembro de 2017. — O Presidente, Manuel de Oliveira e
Silva.
310801814

Tendo em vista conferir maior celeridade e eficiência no funcionamento dos serviços, ao abrigo do estatuído no n.º 1 artigo 17.º, da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugados com
os artigos 46.º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, considerando
ainda as competências que me foram delegadas pela Junta de Freguesia
na sua reunião de 28 de outubro de 2013, tendo igualmente em conta o
disposto no artigo 17.º e 31.º do Modelo Organizacional da Freguesia de
Olivais, publicado no Diário da República, 2.º série, n.º 166, de 29 de
agosto de 2017, Despacho n.º 7648/2017, subdelego no Senhor Chefe
da Divisão Administrativa e Recursos Humanos, Dr. Fernando Cruz
Cipriano Mascarenhas, as seguintes competências:
a) Proceder ao registo e ao licenciamento de canídeos e gatídeos;
b) Lavrar termos de identidade e justificação administrativa;
c) Passar atestados.
O Chefe de Divisão Administrativa e Recursos Humanos será substituído nas suas faltas e impedimentos pela Chefe de Divisão de Ambiente
Urbano, Dr.ª Maria Áurea Ramalho Gomes de Sousa Neto.
A presente subdelegação produz efeitos a partir de 6 de setembro
de 2017
18 de setembro de 2017. — A Presidente, Rute Lima.

FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO
FREGUESIA DE RIACHOS

Aviso n.º 11784/2017
António Albino, na qualidade de presidente da Junta de Freguesia
de Cercal do Alentejo, no uso da competência que lhe é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, e nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 junho, torna público que, na sequência do
procedimento concursal comum de recrutamento e tendo em vista
a ocupação de dois postos de trabalho, na carreira de assistente
operacional, aberto por aviso publicado na 2.ª serie do Diário da
República n.º 80, de 24 de abril de 2017, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com os trabalhadores, José Manuel Elias e José Manuel Gonçalinho
Gonçalves, na categoria de assistente operacional da carreira de
assistente operacional, 1.ª posição remuneratória, nível 1, com
inicio a quatro de setembro do corrente ano.
21 de setembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia,
António Albino.
310800007

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS,
LEÇA DO BALIO E GUIFÕES
Aviso n.º 11785/2017
Conclusão dos Períodos Experimentais
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º conjugado com o artigo 45.º
e ss da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi homologado
por meu despacho de 06 de abril de 2017, os relatórios das avaliações
finais dos períodos experimentais de vínculo, com as classificações
finais de 13,50 e de 12,50 valores, respetivamente, que comprovam a
sua conclusão com sucesso, sendo o respetivo tempo de duração contado
para efeitos de carreira e categoria, dos trabalhadores Manuel Joaquim
Cardoso Moreira e Jacinto Mário de Jesus Pereira, na sequência de Procedimento Concursal Comum para preenchimento de 2 postos de trabalho
à Carreira e Categoria de Assistente Operacional — (Cantoneiros), aviso
n.º 9584/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 147, de
2 de agosto de 2016.
10 de abril de 2017. — O Presidente da União das Freguesias de
Custóias, Leça do Balio e Guifões, Eng. Pedro Miguel Almeida Gonçalves.
310799012

310788912

Aviso n.º 11786/2017
Foi decidido por unanimidade a celebração do contrato de trabalho
por tempo indeterminado na sequência dos resultados obtidos no procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho na
carreira de assistente técnico, conforme o aviso publicitado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 8172/2017, a partir de 01 de outubro de 2017, com
a candidata, Patrícia Marcelino Pereira de Matos Antunes, com a remuneração correspondente à posição 1, nível 5, correspondente a 683,13€.
Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho,
o júri do período experimental terá a seguinte composição:
Presidente — Manuel Augusto Vicente Santos, Técnico Superior
da CMTN
Vogais efetivos:
Filomena Maria Abreu Gonçalves Inácio, Coordenadora Técnica dos
Recursos Humanos da CMTN;
Manuel Maria Guardado Madeira da Graça, assistente técnico da
CMTN;
Vogais suplentes:
Telma Filipa Santos Pereira, Técnica Superior da CMTN;
Sara Margarida da Silva Costa, Técnica Superior da CMTN.
19 de setembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, José
Julio dos Santos Ferreira.
310798965

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTARÉM (MARVILA),
SANTA IRIA DA RIBEIRA DE SANTARÉM,
SANTARÉM (SÃO SALVADOR) E SANTARÉM (SÃO NICOLAU)
Aviso n.º 11787/2017
Celebração de contrato
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, na sua atual redação, torna-se
público que, na sequência do procedimento concursal aberto por
aviso publicado no Diário da República, n.º 14411/2016 (2.ª série),
no Diário da República, n.º 221, de 17 de novembro, e recorrendo à
reserva de recrutamento nos termos previstos no artigo 40.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, foi celebrado contrato após negociação

