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categoria de Técnico Superior (Arquiteto), 2.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única;

Vanessa Cristina Flores Pargana Caldeira, com início de funções a 
1 de outubro de 2018, por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 
2018/09/18, para a categoria de Técnico Superior (Psicologia Educa-
cional), 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela 
Remuneratória Única;

Ana Maria Moreira Serra, com início de funções a 01 de outubro 
de 2018, por despacho do Sr. Vice -Presidente da Câmara de 2018/09/26, 
para a categoria de Técnico Superior (Antropologia), 2.ª posição re-
muneratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única;

Eduardo José Mateus Penacho, (com início de funções a 4 de outubro 
de 2018) e Fernanda Maria Sobral da Cunha (com início de funções 
a 15 de outubro de 2018), por despacho do Sr. Presidente da Câmara 
de 2018/09/21, para a categoria de Assistente Operacional (Auxiliar 
Administrativo), 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da 
Tabela Remuneratória Única;

Ana Isabel Marques Lopes Bilé, com início de funções a 15 de outubro 
de 2018, por despacho do Sr. Vice -Presidente da Câmara de 2018/10/03, 
para a categoria de Técnico Superior (Sociologia), 2.ª posição remu-
neratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única;

Maria Alexandra Delca Mota, com início de funções a 15 de outubro 
de 2018, por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 2018/09/21, 
para a categoria de Técnico Superior (Psicologia Clínica), 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única;

Maria Helena Duarte Costa Pereira Monteiro, com início de funções 
a 2 de novembro de 2018, por despacho do Sr. Presidente da Câmara 
de 2018/10/25, para a categoria de Assistente Técnico (Solicitador), 
1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 5 da Tabela Remune-
ratória Única;

André Filipe Escoval Duarte (com início de funções a 2 de novembro 
de 2018) e Luís Osvaldo Corrente Pires (com início de funções a 12 de 
novembro de 2018), por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 
2018/09/21, para a categoria de Assistente Técnico (Administrativo), 
1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 5 da Tabela Remune-
ratória Única;

Ana Isabel Teixeira Figueira Amaral Leonardo, com início de funções 
a 2 de novembro de 2018, por despacho do Sr. Presidente da Câmara 
de 2018/09/21, para a categoria de Técnico Superior (Médico Veteri-
nário), 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela 
Remuneratória Única;

Paulo Jorge Ferreira Sardo, com início de funções a 02 de novembro 
de 2018, por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 2018/10/19, 
para a categoria de Assistente Operacional (Carregador), 1.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única;

Vasco Fernandes Soares, com início de funções a 12 de novembro de 
2018, por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 2018/10/29, para 
a categoria de Técnico Superior (Design), 1.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 5 da Tabela Remuneratória Única;

Mais se torna público que todos os trabalhadores supra referidos 
ficam dispensados do período experimental nos termos do artigo 11.º 
da já referida Lei n.º 112/2017.

14 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Alberto Simões Maia Mesquita.

311832094 

 FREGUESIA DE ABRÃ

Aviso n.º 17997/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final

Procedimento concursal no âmbito do programa
de regularização extraordinária

dos trabalhadores com vínculos precários
Nos termos 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 06 
de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final relativa 
ao procedimento concursal aberto para preenchimento de um posto de 
trabalho no âmbito do programa de regularização extraordinária dos 
trabalhadores com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, publicitado na Bolsa de Emprego Público, Códi-
go OE201809/0272, da carreira/categoria de Assistente Operacional/As-
sistente Operacional, foi homologada em reunião de Órgão Executivo 
no dia 9 de novembro de 2018. A referida lista encontra -se publicitada 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE

Aviso n.º 17998/2018

Consolidação definitiva de mobilidade
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, em reunião do órgão 
Executivo de 06 de novembro de 2018, foi deliberado aprovar, 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 
da Lei n.º 35/2014, de 20 junho, na sua redação atual, a consolidação 
da mobilidade intercarreiras, atendendo a que se encontram reunidos 
os requisitos do citado artigo 99.º -A, de:

Sílvia Maria Pereira Amaro Gomes, consolidação da mobilidade 
intercarreiras, na carreira/categoria de Assistente Técnico, na 1.ª posição 
e 5.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória, com efeitos a 06 de 
novembro de 2018 e sendo celebrado o respetivo contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.

21 de novembro de 2018. — O Presidente da União das Freguesias 
de Monte Real e Carvide, Faustino Guerra.

311843467 

 FREGUESIA DE OLIVAIS

Aviso n.º 17999/2018

Homologação das listas unitárias de ordenação final
do procedimento concursal no âmbito do programa

de regularização extraordinária dos vínculos precários
Nos termos 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 
06 de abril, torna -se público que as listas unitárias de ordenação final, 
relativas ao procedimento concursal para ocupação de quatro postos de 
trabalho, dois da carreira/categoria de Assistente Técnico/Assistente 
Técnico e dois da carreira/categoria de Assistente Operacional/Assis-
tente Operacional, na modalidade de vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, abertos no âmbito do programa de regularização 
extraordinária dos vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, de 
29 de dezembro, e publicitados na Bolsa de Emprego Público (códigos 
de oferta: OE201802/0793 e OE201802/0805) foram homologadas em 
reunião de Órgão Executivo no dia 12 de outubro de 2018. As referidas 
listas encontram -se publicitadas em local visível e público nas instalações 
(Rua General Silva Freire, Lote C, 1849 -029 Lisboa) e página eletrónica 
da Freguesia de Olivais.

26 de outubro de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Rute 
Lima.

311769636 

 Aviso n.º 18000/2018

Contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

1 — Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (doravante Lei), 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 ocu-
pação de postos de trabalho publicitados através do Código de Oferta 
OE201802/0787; OE201802/0788; OE201802/0789; OE201802/0791; 
OE201802/0797; OE201802/0808; OE201802/0809 (Refs. B, C, D, F, 
J, P, Q): carreira e categoria de Técnico Superior e após aceitação do 
posicionamento remuneratório foram celebrados contratos de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado com: Vanessa Alexandra 
Martins Madeira (Ref. B), Catarina de Almeida Silva Matos Mateus 
(Ref. D), Renato José Cardoso Leitão (Ref. F), Dulce de Fátima e 

em local visível e público nas instalações da sede da Freguesia de Abrã, 
Largo da Praça, 2025 -011 Abrã.

21 de novembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Abrã, Rui Manuel Lopes Ferreira.

311843345 



32480  Diário da República, 2.ª série — N.º 233 — 4 de dezembro de 2018 

Cunha Ribeiro d’Almeida, Ana Carina Garcia Porto, Ana Margarida 
Canau Pereira, Cristina Luísa Chainho Reis Rodrigues, Daniela Andreia 
da Silva Dias e Sofia Isabel Abadia Pinheiro (Ref. J) e João Miguel 
Ferreira Cruz (Ref. P), com data de início a 01 de outubro de 2018 e 
com a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 15 para a carreira e categoria de Técnico Superior, cor-
respondente a 1 201,48€.

1.1 — Nos termos do artigo 11.º do PREVP, os trabalhadores estão 
dispensados do período experimental estipulado no n.º 1 do artigo 49.º 
do anexo da Lei, pois o tempo de exercício de funções em situação de 
vínculo precário é o seguinte:

Vanessa Alexandra Martins Madeira: 2 anos e 7 meses;
Catarina de Almeida Silva Matos Mateus: 3 anos e 6 meses;
Renato José Cardoso Leitão: 3 anos e 1 mês;
Dulce de Fátima e Cunha Ribeiro d’Almeida: 3 anos e 8 meses;
Ana Carina Garcia Porto: 3 anos e 4 meses;
Ana Margarida Canau Pereira: 3 anos e 8 meses;
Cristina Luísa Chainho Reis Rodrigues: 3 anos e 8 meses;
Daniela Andreia Da Silva Dias: 3 anos e 4 meses;
Sofia Isabel Abadia Pinheiro: 2 anos e 3 meses;
João Miguel Ferreira Cruz: 2 anos.

2 — O procedimento concursal dos postos de trabalho das Referên-
cias C e Q da carreira e categoria de Técnico Superior, códigos de oferta 
na Bolsa de Emprego Público OE201802/0788 e OE201802/0809, por 
inexistência de candidaturas, ficaram desertos.

29 de outubro de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Rute 
Lima.

311771085 

 FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

Aviso n.º 18001/2018

Cessação de vínculo de emprego público

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, que aprovou em anexo a Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), torna -se público que o trabalhador João Carlos Ma-
chado Abade, integrado na carreira e categoria de assistente operacional, 
1.ª posição remuneratória, nível 1, do mapa de pessoal da Freguesia de 
Vila Chã de Ourique, cessou o vínculo de emprego público, em 18 de 
outubro de 2018, por motivo de reforma.

21 de novembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia 
Vasco de Sousa Casimiro.

311843589 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 18002/2018

Na sequência de procedimento de candidatura para o cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Ambiente e Qualidade, 
torna -se público que por deliberação do Conselho de Administração 
na sua reunião de 22 de outubro de 2018, foi nomeada, em comissão 
de serviço, pelo período de três anos, renováveis por iguais períodos, 
com efeitos a partir de 23 de outubro de 2018, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Ambiente e Qualidade destes Serviços Municipalizados, a 
mestre Selma Andrea Rezendes Cordeiro Amaral.

A nomeada possui currículo, perfil e experiência adequada para o 
desempenho das funções inerentes ao cargo, designadamente pela sua 
experiência profissional e conhecimentos.

Nota Curricular

Nome: Selma Andrea Rezendes Cordeiro Amaral.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Engenharia do Ambiente, pela Universidade dos 

Açores, em 2003;
Mestrado em Engenharia do Ambiente, pela Universidade dos Açores, 

em 2012.

Experiência profissional:

Carreira Profissional:
07/04/2003 a 09/02/2015 — Admitida nestes Serviços Municipali-

zados, com a carreira e categoria de Técnica Superior 2.ª classe (Eng.ª 
Ambiente), por contrato de trabalho a termo certo;

10/02/2005 a 15/04/2005, — Mediante concurso, ingressou no quadro 
de pessoal destes Serviços Municipalizados, com a categoria de esta-
giária da carreira de Técnica Superior (Eng.ª Ambiente), com contrato 
administrativo de provimento;

16/04/2005 a 31/12/2008 — Transitou para a carreira de Técnica 
Superior de 2.ª Classe (Eng.ª Ambiente), do quadro de pessoal destes 
Serviços;

01/01/2009 a 22/10/2018 — Transitou para a carreira e categoria de 
Técnica superior (Eng.ª Ambiente), contratada por tempo indeterminado 
do mapa de pessoal destes Serviços.

Formação profissional:

Possui vasta formação profissional nas áreas que integram as tarefas 
do cargo a prover.

9 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Manuel Cabral Dias Bolieiro.

311846294 

PARTE J1

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso (extrato) n.º 18003/2018

Para os devidos efeitos e em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna -se público que, nesta Câmara Mu-
nicipal, irão ser abertos os seguintes procedimentos concursais para desig-
nação, em regime de comissão de serviço, dos seguintes cargos dirigentes:

Direção Intermédia do 1.º grau — Diretor do Departamento de Obras, 
Viaturas e Infraestruturas;

Direção Intermédia do 2.º grau — Chefe da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa;

Direção Intermédia do 2.º grau — Chefe da Divisão de Fiscalização.

A publicação na bolsa de emprego público ocorrerá no dia útil se-
guinte ao da publicação do presente aviso, devendo as candidaturas 
ser apresentadas no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data 
daquela publicitação.

19 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Alberto Simões Maia Mesquita.

311833455 


