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MUNICÍPIO DE SÁTÃO

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Aviso n.º 5344/2018

Aviso n.º 5350/2018

Consolidação de Mobilidade na categoria entre Órgãos

Cessação de relação jurídica de emprego público
por motivo de aposentação

Torna-se público que por despacho proferido pelo Presidente da
Câmara no dia 29 de janeiro de 2018 foi autorizada a consolidação da
mobilidade na categoria entre Órgãos ao trabalhador desta Câmara,
Eng. Jorge Emanuel de Sousa Pereira Coutinho, o qual está a exercer
funções desde o dia 01 de agosto de 2016 na Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte.
A referida consolidação produz efeitos desde 01 de fevereiro de 2018.
11 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Paulo Manuel Lopes
dos Santos.
311269169

Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, faz-se público que por despacho da Caixa Geral de Aposentações,
de 26 de janeiro de 2018, cessou por motivo de aposentação, a relação
jurídica de emprego público, o assistente operacional, José Andrade
Tavares, com efeitos a 01 de fevereiro de 2018.
6 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos Henrique
Lopes Rodrigues.
311260111

Aviso n.º 5345/2018

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Consolidação de Mobilidade na categoria entre Órgãos

Declaração de Retificação n.º 302/2018

Torna-se público que por despacho proferido pelo Presidente da
Câmara no dia 27 de fevereiro de 2018 foi autorizada a consolidação
da mobilidade na categoria entre Órgãos à trabalhadora desta Câmara,
Maria Isabel Correia Inácio Duarte, a qual está a exercer funções desde o
dia 01 de setembro de 2016 na Câmara Municipal de S. Brás de Alportel.
A referida consolidação produz efeitos desde 01 de março de 2018.

Retificação ao aviso n.º 4829/2018, publicado
no Diário da República, 2.ª série,
n.º 71, de 11 de abril de 2018, p. 10229

11 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Paulo Manuel Lopes
dos Santos.
311268886

MUNICÍPIO DE SESIMBRA
Aviso n.º 5346/2018
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signatário, datado de 26/02/2018, foi concedida ao trabalhador, Licínio Carlos
Gaboleiro de Sousa Polido, licença sem remuneração, por um período
de 11 meses, com efeitos a partir de 01 de abril de 2018.

Onde se lê «na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo pelo prazo de 10 dias úteis»
deve ler-se «na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado pelo prazo de 10 dias úteis».
11/04/2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Miguel Ferro Pereira.
311269152

FREGUESIA DE OLHÃO
Aviso n.º 5351/2018

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signatário,
datado de 05/02/2018, foi concedida ao trabalhador, Alberto José Silva
Marcos Neto, licença sem remuneração, por um período de 12 meses,
com efeitos a partir de 01 de abril de 2018.

Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4 e 5 do artigo 36.º e do
n.º 3 do artigo 30.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria 145-A/2011 de 6 de abril notificam-se todos os candidatos do procedimento concursal comum de carácter urgente para regularização extraordinária de vínculo precário conforme a Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro, da publicação no BEP n.º OE201802/0594, de 20
de fevereiro de 2018 ato de homologação da lista unitária de ordenação
final com vista ao preenchimento de um posto de trabalho na categoria
de Assistente Técnico do mapa de pessoal da Freguesia de Olhão, homologada por meu despacho de 09-04-2018.
Para os efeitos consignados a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados, encontra-se afixada em local visível e público
das instalações da Freguesia de Olhão.

3 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco
Manuel Firmino de Jesus, Dr.
311254361

10-04-2018. — A Vogal da Freguesia de Olhão, Ana Lúcia Assunção
Cruz.
311268456

3 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco
Manuel Firmino de Jesus, Dr.
311254442
Aviso n.º 5347/2018

Aviso n.º 5348/2018
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho,
datado de 31/01/2018, foi dada por finda a licença sem vencimento
de longa duração, do trabalhador Américo José Farinha Clímaco, a
qual teve início em 01/02/2008, tendo o mesmo retomado funções
na categoria de Técnico Superior, posição 2, nível 18-1, em 01 de
abril de 2018.
4 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco
Manuel Firmino de Jesus.
311258355
Aviso n.º 5349/2018
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho, datado
de 31/01/2018, foi dada por finda a licença sem vencimento de longa duração, da trabalhadora Maria do Rosário Olival Damião Clímaco, a qual
teve início em 01/02/2008, tendo a mesma retomado funções na categoria
de Assistente Técnico, posição 4, nível 9-1, em 01 de abril de 2018.
4 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco
Manuel Firmino de Jesus.
311259838

FREGUESIA DE OLIVAIS
Aviso n.º 5352/2018
Consolidação definitiva de mobilidade entre órgãos
De acordo com o estipulado 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 a Junta de Freguesia
de Olivais, em reunião de 09 de fevereiro de 2018, deliberou, ao abrigo
do disposto na alínea e), do artigo 19.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro conjugada com o disposto no artigo 99.º-A do Anexo I
da Lei n.º 35/2014, de 20 junho, na redação dada pela Lei n.º 42/2016,
de 28 de dezembro (LOE de 2017), a consolidação da mobilidade entre
órgãos, atendendo a que se encontram reunidos todos os requisitos do
n.º 2 do citado art.º 99.º-A:
Carlos Manuel Barradas de Carvalho, consolidação da mobilidade
entre órgãos, na categoria de assistente técnico, 4.ª posição, 9.º nível
remuneratórios, com efeitos a partir do dia 01 de março de 2018.
21-03-2018. — A Presidente, Rute Lima.

311223476

