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contratos de trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado na 
carreira e categoria de Assistente Técnico para os Recursos Humanos, 
com os seguintes trabalhadores: Adério Manuel da Silva Bárbara e Paulo 
Fernando da Conceição Lourenço, com a remuneração mensal corres-
pondente à 1.ª posição da categoria, nível 5.º da Tabela Remuneratória 
Única dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas, com efeitos 
a 20 de maio de 2019, sujeitos a período experimental de 180 dias, 
nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho.

3 de junho de 2019. — O Presidente, Marcelo David Coelho Guerreiro.
312355224 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 10763/2019

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 janeiro de 2019
Maria Fernanda Sousa Fernandes Contente — Assistente Operacional 

(área funcional de Auxiliar de Serviços Gerais) — posição remunera-
tória 2, nível 2.

Com efeitos a 1 de fevereiro de 2019
Deolinda Reis Moreira Moço — Assistente Operacional (área funcio-

nal de Lavadoura de Viaturas) — posição remuneratória 2, nível 2.

Com efeitos a 1 de abril de 2019
Eunice Cristina Gonçalves Arocha Pratas Luciano — Assistente 

Técnica (área funcional de Administrativa) — posição remuneratória 
intermédia entre 1 e 2 e nível intermédio entre 5 e 7.

Com efeitos a 15 de abril de 2019

Mariana de Jesus Gonçalves Guerreiro — Assistente Operacional 
(área funcional de Auxiliar Administrativo) — posição remuneratória 4, 
nível 4.

Por motivo de pena disciplinar de despedimento na sequência de 
Processo disciplinar:

Com efeitos a 18 de abril de 2019
Bruno Miguel do Monte Andrade — Assistente Operacional (área 

funcional de Cabouqueiro) — posição remuneratória 4, nível 4.

Por motivo de falecimento:
Com efeitos a 5 de maio 2019
Artur Jorge Lazaro Quendera — Assistente Operacional (área fun-

cional de Jardineiro) — posição remuneratória 6, nível 6.

Por motivo de Denuncia de Contrato:
Com efeitos a 13 de maio de 2019
Carmencita da Conceição Nobre — Técnico Superior (área funcional 

de Engenharia Civil) — posição remuneratória 2, nível 15.
15 de maio de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

Joana Isabel Monteiro.
312356764 

 Aviso n.º 10764/2019

Concurso interno de acesso misto à categoria de Fiscal Municipal 
Principal (carreira não revista)

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de 
21 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 ocupa-

ção de posto de trabalho correspondente a Fiscal Municipal Principal 
(carreira não revista) constante no Mapa de Pessoal, com 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 21 de 
dezembro de 2018, é o seguinte:

Com efeitos a partir de 20 de maio de 2019
José Carlos da Silva Pereira

A esta categoria corresponde o Índice 238, Escalão 1, e a remuneração 
ilíquida de 817,01 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.)

21 de maio de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

312356853 

 MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

Aviso n.º 10765/2019
Para cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º, da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público 
que, em reunião do Órgão Executivo, de 30 de maio de 2019, foi auto-
rizado proceder, nos termos do artigo 99.º -A, da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, à consolidação definitiva da situação de mobilidade inter-
carreiras ou intercategorias, com efeitos ao dia 1 de junho de 2019 do 
trabalhador Emanuel Dias de Castro, da carreira/categoria de Assistente 
Técnico, que passa a ser remunerado, pela 2.ª posição remuneratória 
e nível remuneratório 15, da carreira/categoria de Técnico Superior, 
correspondente à remuneração base de 1.201,48€.

4 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara, João Emanuel Silva 
Câmara.

312358562 

 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Aviso n.º 10766/2019

Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Para dar cumprimento ao estabelecido na alínea b) do n.º 1 do ar-

tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, torna -se público que esta Câmara 
Municipal, precedendo concurso, celebrou contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, a 2 de maio de 2019, com 
produção de efeitos a dia 1 do mesmo mês, com Joana Isabel Cardoso 
Pinto Lopes, na categoria e carreira de Assistente Técnica, posicio-
nada na 1.ª posição remuneratória da categoria e no nível 5 da Tabela 
Remuneratória Única, a que corresponde um vencimento ilíquido de 
683.13 euros.

Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 
20/06, por despacho de 22 de agosto de 2018, foi nomeado como júri do 
respetivo período experimental, o mesmo designado para efeitos do pro-
cedimento concursal e que consta do aviso de abertura n.º 14402/2018, 
do Diário da República n.º 194, de 9 de outubro.

A presente contratação não está sujeita a fiscalização prévia do tri-
bunal de contas.

9 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Paulo Manuel Lopes 
dos Santos.

312355265 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 10767/2019
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signatário, 

datado de 28/05/2019, foi deferido o pedido de denúncia de contrato por 
tempo indeterminado do trabalhador Januário António Moedas Calhordo, 
com efeitos a partir de 01 de junho de 2019.

4 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco 
Manuel Firmino de Jesus, Dr.

312357841 


