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 Aviso n.º 16779/2018

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, publica -se a lista unitária da ordenação final refe-
rente ao procedimento concursal, de recrutamento de trabalhadores 
com vista ao preenchimento de 3 (três) postos de trabalho, para a 
carreira/categoria de Assistente Operacional — Serviço de Parques e 
Jardins, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, nos termos da Lei n.º 112/2017, de 29 
de dezembro, a qual foi homologada, por meu despacho de 22 de 
outubro de 2018.

Classificação final

1.º Maria de Lurdes Lopes Santos Lamego — 13,213 valores;
2.º José Januário Vieira Marques de Andrade — 12,027 valores;
3.º Ricardo Manuel Magina Oliveira — 11,360 valores;
4.º João Carlos Dias Afonso — 11,093 valores.

O candidato Amílcar Resende Ferreira foi excluído do procedimento 
concursal e não integra a lista unitária de ordenação final por não ter 
apresentado até ao momento, o comprovativo das habilitações literárias, 
conforme exigido na alínea a) do ponto 11.4 do aviso de abertura e 
 solicitado no âmbito do 2.º método de seleção — Entrevista Profissional 
de Seleção.

22 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Ovar, Salvador Malheiro Ferreira Silva.

311773401 

 Aviso n.º 16780/2018
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, publica -se a lista unitária da ordenação final referente ao 
procedimento concursal, de recrutamento de trabalhadores com vista ao 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, para a carreira/categoria 
de Assistente Técnico — Serviço Administrativo e de Atendimento, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, nos termos da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
a qual foi homologada, por meu despacho de 22 de outubro de 2018. 

Classificação
final

1.º Maria da Conceição Mondim da Silva . . . . 16,600 valores
2.º Maria Cristina Baeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,440 valores

 A candidata Anabela Cristina Pereira Costa foi excluída por não 
ter comparecido ao 2.º método de seleção, Entrevista Profissional de 
Seleção.

22 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Ovar, Salvador Malheiro Ferreira Silva.

311774252 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 16781/2018

Procedimento concursal comum para preenchimento de posto de 
trabalho de Técnico Superior (área funcional de Administração 
e Gestão Pública), em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado 
de 3 de agosto de 2018 do Senhor Vereador Adilo Oliveira Costa, no 
exercício de competência delegada na área de recursos humanos, por 
Despacho n.º 33/2017 de 30 de outubro, e nos termos da alínea b) do 
n.º 1 do artigo 4.º da parte preambular da Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho, n.º 1 e alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por tempo indeterminado, com ocupação do posto de traba-
lho correspondente à categoria da carreira de Técnico Superior (área 
funcional de Administração e Gestão Pública) constante no Mapa de 
Pessoal, com efeitos a partir de 15 de outubro de 2018, com a candidata 
a seguir mencionada, aprovada no concurso aberto por aviso publicado 

na 2.ª série do Diário da República n.º 120, de 24 de junho de 2018, e 
que, segundo a ata da reunião do júri do concurso, homologada em 24 
de fevereiro de 2017, é a seguinte:

Magda Rita Evaristo Alves, ficando colocada na 2.ª posição, nível 15 
do posicionamento remuneratório da categoria.

26 de outubro de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

311768834 

 Aviso n.º 16782/2018

Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de 
trabalho de Assistente técnico (área funcional de administrativa/o), 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de 8 

de agosto de 2018 do Senhor Vereador Adilo Oliveira Costa, no exercício 
de competência delegada na área de recursos humanos, por Despacho 
n.º 33/2017 de 30 de outubro, e nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4.º da parte preambular da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, n.º 1 
e alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
tempo indeterminado, com ocupação de postos de trabalho correspon-
dente à categoria da carreira de Assistente Técnico (área funcional de 
administrativa/o) constante no Mapa de Pessoal, com efeitos a partir 
de 15 de outubro de 2018, com as candidatas a seguir mencionadas, 
aprovadas no concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário 
da República n.º 120, de 24 de julho de 2016, e que, segundo a ata da 
reunião do júri do concurso, homologada em 27 de abril de 2017, são 
as seguintes:

Milene Isabel Caseiro Pereira.
Ana Maria de Faria Cavaleiro Vitorino.

As trabalhadoras ficam colocadas na 1.ª posição, nível 5 do posicio-
namento remuneratório da categoria.

26 de outubro de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

311768931 

 MUNICÍPIO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 16783/2018
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, torna -se público que na sequência do 
reconhecimento de situações de exercício de funções correspondentes 
a necessidades permanentes deste Município que se encontravam for-
malizadas através de vínculo jurídico inadequado e na sequência de 
resultados obtidos nos Procedimentos consursais abertos no âmbito do 
Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, foram 
celebrados os seguintes contratos de trabalho por tempo indeterminado, 
com início: A 15 de outubro de 2018: João José Pereira da Cal — Técnico 
Superior — Serviço de Proteção Civil e Defesa da Floresta — 2.ª Po-
sição, nível 15 da Tabela Remuneratória Única; João Manuel Charinha 
Mouro — Assistente Operacional (Sapador Florestal) — Serviço de 
Proteção Civil e Defesa da Floresta — Serviço de Proteção Civil e Defesa 
da Floresta — 1.º Posição, nível 1 da Tabela Remuneratória Única; João 
Paulo Velez Vaz — Assistente Operacional (Sapador Florestal) — Ser-
viço de Proteção Civil e Defesa da Floresta — 1.º Posição, nível 1 da 
Tabela Remuneratória Única; Duarte Filipe Velez Monteiro — Assistente 
Operacional (Sapador Florestal) — Serviço de Proteção Civil e Defesa 
da Floresta — 1.º Posição, nível 1 da Tabela Remuneratória Única.

A 16 de outubro de 2018:Marco Alexandre Ramalho Vilela — Técnico 
Superior — Serviço da Cultura — 2.ª, nível 15 da Tabela Remunerató-
ria Única; Rute Saião Martins Calha — Técnico Superior — Serviço 
Jurídico — 2.ª Posição, nível 15 da Tabela Remuneratória Única; Luís 
Filipe Martins Simão — Assistente Operacional — Serviço de Am-
biente — 1.º Posição, nível 1 da Tabela Remuneratória Única; Luís 
Miguel Lourenço Fernandes — Assistente Operacional — Serviço de 
Ambiente — 1.º Posição, nível 1 da Tabela Remuneratória Única; Ma-
nuel Francisco Medeiros Soares — Assistente Operacional — Serviço 
de Ambiente — 1.º Posição, nível 1 da Tabela Remuneratória Única; 
José Maria Vieira Barata — Assistente Operacional — Serviço de Am-
biente — 1.º Posição, nível 1 da Tabela Remuneratória Única; Jorge 
António Sousa Vicente — Assistente Operacional — Serviço de Am-
biente — 1.º Posição, nível 1 da Tabela Remuneratória Única; Lino 


