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22 de janeiro, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
tempo indeterminado, com ocupação de um posto de trabalho correspondente
a Fiscal Técnico de Eletricidade Especialista Principal (carreira não revista)
constante no Mapa de Pessoal, com efeitos a partir de 1 de novembro de
2018, com o candidato a seguir mencionado, aprovado no concurso aberto
por aviso datado de 4 de julho de 2018, e que, segundo a ata da reunião
do júri do concurso, homologada em 25 de outubro de 2018, é o seguinte:
Joaquim José e Sá Vieira Palheira
A esta categoria corresponde o Índice 316, Escalão 1, e a remuneração
ilíquida de 1.084,76 euros.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo do disposto
no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de agosto.)
14 de janeiro de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Joana Isabel Monteiro.
312002688
Aviso n.º 2831/2019
Concurso interno de acesso limitado à categoria de especialista
de informática grau 2, nível 1 (carreira não revista)
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de
13 de dezembro 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 do artigo 37.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, foi celebrado Contrato de
Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, com ocupação
de três postos de trabalho correspondentes a Especialista de Informática
Grau 2, Nível 1 (carreira não revista) constante no Mapa de Pessoal,
com efeitos a partir de 14 de dezembro de 2018, com as/o candidatas/o
a seguir mencionadas/o, aprovadas/o no concurso aberto por aviso datado de 4 de julho de 2018, e que, segundo a ata da reunião do júri do
concurso, homologada em 12 de dezembro de 2018, são as/o seguintes:
1.º Marta Cristina Justo Geraldo Duarte
2.º Hugo Alexandre Pereira Dias de Almeida
3.º Mariana Isabel Cegonho Couto
A esta categoria corresponde o Índice 600, Escalão 1, e a remuneração
ilíquida de 2.059,68 euros.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo do disposto
no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de agosto.)
14 de janeiro de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Joana Isabel Monteiro.
312002752
Aviso n.º 2832/2019
Concurso interno de acesso misto à categoria de fiscal
municipal especialista (carreira não revista)
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de
30 de novembro 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 do artigo 37.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, com ocupação de
dois postos de trabalho correspondentes a Fiscal Municipal Especialista
(carreira não revista) constantes no Mapa de Pessoal, com efeitos a partir
de 1 de novembro de 2018, com os candidatos a seguir mencionados,
aprovados no concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário
da República, n.º 128, de 5 de julho de 2018, e que, segundo a ata da
reunião do júri do concurso, homologada em 30 de novembro de 2018,
são os seguintes:
1.º João Manuel Pedro Pires
2.º Fernando Pedro Monteiro Simões
A esta categoria corresponde o Índice 269, Escalão 1, e a remuneração
ilíquida de 923,42 euros.

Aviso n.º 2833/2019
Concurso interno de acesso misto à categoria de fiscal municipal
especialista principal (carreira não revista)
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de 30 de
novembro 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 do artigo 37.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, foi celebrado Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por tempo indeterminado, com ocupação de um posto de
trabalho correspondente a Fiscal Municipal Especialista Principal (carreira
não revista) constante no Mapa de Pessoal, com efeitos a partir de 1 de
novembro de 2018, com o candidato a seguir mencionado, aprovado no
concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 128, de 5 de julho de 2018, e que, segundo a ata da reunião do júri do
concurso, homologada em 30 de novembro de 2018, é o seguinte:
Pedro Rafael Reisinho de Oliveira Calha
A esta categoria corresponde o Índice 316, Escalão 1, e a remuneração
ilíquida de 1.084,76 euros.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo do disposto
no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de agosto.)
14 de janeiro de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Joana Isabel Monteiro.
311985469
Aviso n.º 2834/2019
Cessação de relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que, cessaram as respetivas relações jurídicas de emprego público, as/os
trabalhadoras/es a seguir designadas/os:
Por motivo de aposentação:
Com efeitos a 1 de julho de 2018
Ana Bela Grilo Fernandes Cabrita Florentino — Assistente Técnica
(área funcional Administrativa) — posição remuneratória 3, nível 8.
Com efeitos a 1 de agosto de 2018
Ercília Maria Jesus Murilhas Loureiro — Assistente Operacional (área
funcional de Auxiliar Administrativa) — posição remuneratória 3, nível 3.
Com efeitos a 1 de outubro de 2018
António Ângelo Caeiro Paula Santos — Técnico Superior (área funcional de Arquitetura) — posição remuneratória 9, nível 42.
Com efeitos a 31 de outubro de 2018
Maria Fernanda Canas Manita — Assistente Técnica (área funcional
Administrativa) — posição remuneratória 1, nível 5.
Com efeitos a 1 de dezembro de 2018
Rosa Maria Vaz Silva — Assistente Técnica (área funcional
Administrativa) — posição remuneratória 4, nível 9.
Por motivo de Falecimento:
Com efeitos a 23 de dezembro de 2018
Paulo Filipe Petronilho Gautier — Assistente Técnico (área funcional
de Construção Civil) — posição remuneratória 4, nível 9.
17 de janeiro de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Joana Isabel Monteiro.
312001723
Aviso n.º 2835/2019

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo do disposto
no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de agosto.)

Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum
para preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional (área funcional de coveiro) em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado (processo
n.º 3430/2018).

14 de janeiro de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Joana Isabel Monteiro.
311985939

Em cumprimento do disposto no 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, faz-se público que a lista unitária de ordenação final do

