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minado, ao abrigo da Lei n.º 112/ 2017, de 29 de dezembro, aberto pelo
Aviso OE 201804/0836, publicado na Bolsa de Emprego Público, para
preenchimento de quatro postos de trabalho na carreira e categoria de
Assistente Operacional.
A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada em local visível
e público, nas instalações da Junta de Freguesia.
26/09/2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Mouçós e
Lamares, Hélder Albertino Carneiro Afonso.
311681807

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOURA (SANTO AGOSTINHO
E SÃO JOÃO BAPTISTA) E SANTO AMADOR
Aviso n.º 14677/2018
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 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 ocupação de
um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional,
Referência B, para constituição de vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, publicitado na Bolsa de Emprego Público com
o código de oferta n.º OE201802/0393, e após aceitação do posicionamento remuneratório, foi deliberado em reunião do órgão executivo do
dia 19 de setembro de 2018, celebrar contrato de trabalho por tempo
indeterminado com José Manuel Farias Cabaço com data de início a 01
de outubro de 2018 e com a remuneração correspondente à remuneração
mínima mensal. Nos termos do artigo 11.º do PREVP, o trabalhador
encontra-se dispensado do período experimental de 90 dias, estipulado
pela alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, pois o tempo de exercício de funções na situação de vínculo
precário foi de 8 anos e 6 meses.
25 de setembro de 2018. — O Presidente da União de Freguesias de
Moura e Santo Amador, Francisco Manuel Canudo Sena.
311689754

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE NOGUEIRA, FRAIÃO
E LAMAÇÃES
Aviso n.º 14678/2018
Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários
Homologação da lista unitária de ordenação final
Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º da
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e 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, em reunião do órgão
executivo de 24 de setembro de 2018, foi homologada a lista unitária
de ordenação final dos candidatos, referente ao procedimento concursal
de regularização extraordinária dos vínculos precários para constituição
de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto pelo aviso publicado a 20 de
julho de 2018 na Bolsa de Emprego Público com o código de oferta
n.º OE201807/0586, para preenchimento de cinco postos de trabalho na
carreira e categoria de assistente operacional.
A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada em local visível
e público, na sede da Junta de Freguesia e publicada na página eletrónica
desta entidade em www.nogueira-fraiao-lamacaes.pt.
Nos termos dos n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com o n.º 3
do artigo 30.º da Portaria supra citada, foram notificados os candidatos
do ato de homologação da lista de ordenação final.
25 de setembro de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Maria
Goreti Sá Maia da Costa Machado.
311680324

FREGUESIA DE OUTEIRO
Aviso n.º 14679/2018
José Manuel Vieira Morais, Presidente da Junta de Freguesia de
Outeiro:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, publicita que na sequência de procedimento concur-

sais comuns para constituição de uma relação jurídica de emprego
público na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado,
Assistente Operacional, Auxiliar Administrativo e Assistente Operacional, Cantoneiro, abertos com ofertas na BEP n.º OE201803/0801 e BEP
n.º OE201803/0802, respetivamente, e de acordo com o despacho de 27
de agosto de 2018 foram celebrados contratos de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, com os seguintes trabalhadores: Maria de Lurdes Carvalho
Veiga Fonte Morais, funções de Auxiliar Administrativo, Vitor Painhas
Arieira, funções de Cantoneiro, com vista ao cumprimento do programa
de Regularização Extraordinária de vínculos precários para a categoria de Assistente Operacional, funções de Auxiliar Administrativo e
Cantoneiro do mapa de pessoal por tempo indeterminado da Junta de
Freguesia de Outeiro. De acordo com o artigo 11.º da Lei n.º 112/2017
de 29 de dezembro, o tempo de serviço prestado na situação de exercício de funções a regularizar é contabilizado para efeitos de duração do
decurso do período experimental, quando aquele tempo de serviço seja
igual ou superior à duração definida para o período experimental da
respetiva carreira, sendo a mesma dispensada do período experimental
para a carreira/categoria de Assistente Operacional, com o vencimento
correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria de Assistente
Operacional, do nível remuneratório 1, correspondente a € 580,00 (quinhentos e oitenta euros), da tabela remuneratória única, com efeitos
ao dia 1 de setembro de 2018 para: Maria de Lurdes Carvalho Veiga
Fonte Morais, funções de auxiliar administrativo, Vitor Painhas Arieira,
funções de cantoneiro.
1 de setembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, José
Manuel Vieira Morais.
311687494

FREGUESIA DE SALIR
Aviso n.º 14680/2018
Homologação da lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal
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 comum para ocupação de um posto de trabalho
da carreira/categoria de Assistente Operacional/Assistente Operacional
na modalidade de vínculo de emprego público por tempo indeterminado,
publicado pelo Aviso n.º 2519/2018 publicado no Diário da República
2.ª série, n.º 37 de 21 de fevereiro e homologada em reunião de Órgão
Executivo no dia 20 de setembro de 2018, encontra-se publicitada em
local visível e público nas instalações da sede da Freguesia de Salir
(Rua José Viegas Gregório, n.º 24, 8100 -200 Salir) e na respetiva
página eletrónica.
28 de setembro de 2018. — O Presidente da Freguesia de Salir,
Deodato Martins João.
311689713

FREGUESIA DE SAMORA CORREIA
Aviso n.º 14681/2018
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
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 e estando cumpridos todos os requisitos necessários, para preenchimento e ocupação de um (1) posto de
trabalho relativo ao procedimento Concursal Comum para a ocupação
de um posto de trabalho de Assistente Operacional, a que se refere o
Aviso n.º 3118/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,, n.º 60
de 24.03.2017, na BEP com o código OE201703/0263, no jornal de
expansão nacional “Público” de 27 de março de 2017, para a carreira
e categoria de Assistente Operacional, cuja lista unitária de ordenação
final se encontra devidamente homologada desde 12/09/2017 e por
recurso à reserva de recrutamento publicitada no D.R. 2.ª série n.º 189
de 29/09/2017, Aviso n.º 11582/2017;
Torna-se público que, se procedeu à negociação do posicionamento
remuneratório para o lugar a ocupar, nos termos previstos na alínea a),
do n.º 1, do artigo 38.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

