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de 2018; Maria da Conceição Castro Pedrosa, na carreira e categoria de 
Assistente Operacional, remuneração base de 580,00 (euro), correspon-
dente à 1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 1 da tabela 
remuneratória única, com início no dia 01 de agosto de 2018; Armando 
Manuel Dias da Silva, na carreira e categoria de Assistente Operacional, 
remuneração base de 580,00 (euro), correspondente à 1.ª posição remu-
neratória e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, com 
início no dia 01 de agosto de 2018; Margarida Alexandra Oliveira Dias 
Marques, na carreira e categoria de Assistente Operacional, remuneração 
base de 580,00 (euro), correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao 
nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, com início no dia 
01 de agosto de 2018.

De acordo com o disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 
29 de dezembro é dispensado o período experimental dos referidos 
contratos.

1 de agosto de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, João 
Paulo Moreira Correia.

311779931 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PANOIAS E CONCEIÇÃO

Aviso n.º 16682/2018

Lista Unitária de Ordenação Final
Em cumprimento do disposto no 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 a Lista Unitária de Or-
denação Final do procedimento concursal comum na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
na categoria/carreira de Assistente Operacional para ocupação de um 
posto de trabalho, aberto por aviso n.º 423/2017 publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 6, de 9 de janeiro de 2017.

1.º Felismina Maria Rosa — 15,72 valores
2.º Maria Rita Penedo Porfírio — 13,84 valores
3.º Sandra Cristina Marques Calado — 12,00 valores
30 de outubro de 2018. — O Presidente da União das Freguesias, 

Ângelo Miguel dos Santos Franco Nobre.
311779364 

 FREGUESIA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA

Aviso n.º 16683/2018
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, na redação atual, torna -se público que 
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
para regularização extraordinária de vínculo precário para ocupação 
de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacio-
nal aberto por aviso publicitado na Bolsa de Emprego Público código 
OE201804/0478 se encontra afixada em local visível e público nas 
instalações da Junta de Freguesia de Pombeiro de Ribavizela.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados os 
candidatos de que a lista de ordenação final foi homologada por despacho 
do Órgão Executivo de 09/06/2018.

29 de outubro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Pombeiro de Ribavizela, Bartolomeu Virgílio Borges Pereira.

311775151 

 FREGUESIA DE RAMALDE

Aviso n.º 16684/2018
Nos termos do disposto nos artigos 45.º e seguintes da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua redação atual, torna -se público que, por deliberação da 

 FREGUESIA DE SANTA CLARA

Aviso (extrato) n.º 16685/2018

Procedimento Concursal Comum — Constituição de Relação Jurídica 
de Emprego Público por Tempo Indeterminado — Carreira 
e Categoria de Técnico Superior — 1 Posto de Trabalho.
1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 6 de janeiro, na sua versão atual, informam 
 -se todos os candidatos admitidos no procedimento concursal para 
constituição de relação jurídica de emprego público, na carreira e ca-
tegoria de Técnico Superior — 1 posto de trabalho, aberto pelo Aviso 
n.º 8965/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, 2 de 
julho de 2018, que os resultados do primeiro método de seleção — Prova 
Escrita de Conhecimentos, se encontram disponíveis para consulta no 
site da autarquia em https://www.jf -santaclara.pt/ informações úteis/ 
procedimento -concursal, bem como na sede da Junta de Freguesia, no 
Largo do Ministro, 1, 1750 -200 Lisboa.

2 — Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º, conjugado com os n.os 1 e 
3, alínea d), do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
ficam os candidatos notificados para, no prazo de dez dias úteis, con-
tados nos termos do n.º 1 do artigo 31.º do mesmo diploma, conjugado 
com o artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, dizer, 
por escrito, o que se lhes oferecer ao abrigo do Direito de Audiência 
dos Interessados.

3 — As alegações a proferir devem ser feitas através do formulário 
tipo, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, do Ministro do Estado e 
das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de 
maio, disponível no sítio da Freguesia em www.jf -santaclara.pt,dirigido 
ao Presidente do Júri e remetido para: Junta de Freguesia de Santa Clara 
Largo do Ministro, 1, 1750 -200 Lisboa.

4 — O processo encontra-se disponível para consulta, no horário 
normal de expediente, na sede da Junta de Freguesia, na morada indicada 
nos pontos 1 e 3 supra.

31 de outubro de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia de 
Santa Clara, Maria da Graça Resende Pinto Ferreira.

311783502 

 Aviso (extrato) n.º 16686/2018

Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos
Precários — Celebração de contrato

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
No âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vín-

culos Precários, aprovado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e 
após deliberação da Junta de Freguesia, foram publicados competentes 
avisos de abertura dos procedimentos concursais, em 26/03/2018, na 
Bolsa de Emprego Público.

Nestes termos, e para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 
do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, versão atualizada, conjugado 
com a Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro, torna -se público que foram 
celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com efeitos a:

1 de agosto de 2018, com os seguintes trabalhadores: 

Junta de Freguesia, na sua reunião de 25 de outubro, foi homologada a 
ata que contém o relatório de avaliação final da conclusão com sucesso 
do período experimental de vínculo do trabalhador abaixo indicado, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para a carreira e categoria de Técnico Superior, no âmbito 
do procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 7953/2017, na 2.ª série 
do Diário da República n.º 134, de 13 de julho de 2017.

Nuno Fernando Sá e Silva — 15,75 valores.

31 de outubro de 2018. — O Presidente da Junta, António Gouveia.
311783673 

Nome Carreira/categoria Posição Nível Remuneração
(em euros)

Carlos Miguel Pinto Contreiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente operacional . . . . . . . . . . . 1 1 580,00
Ana Filipa Martins de Melo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente operacional . . . . . . . . . . . 1 1 580,00


