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dos Paços do Concelho e nos habituais locais de estilo do concelho de 
Monção, em boletim da autarquia local, no Diário da República e no 
sítio da Internet do Município de Monção.

14 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Augusto 
H. Oliveira Domingues.

310781265 

 MUNICÍPIO DE MURÇA
Aviso n.º 11389/2017

Prof. José Maria Garcia da Costa, Presidente da Câmara Municipal 
de Murça:

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 público que conforme os seus 
despachos datados de 31 de agosto de 2017, consolidou definitivamente 
as mobilidades intercategorias nos termos do disposto no artigo 99.º -A, 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2017, das 
trabalhadoras a seguir indicadas:

Maria Judite da Silva Oliveira Aires na carreira e categoria de Técnico 
Superior constante do mapa de pessoal do Município de Murça, com a 
remuneração correspondente à 3.ª posição remuneratória, nível 19 da 
tabela remuneratória única;

Ana Deolinda Sol na carreira e categoria de Técnico Superior cons-
tante do mapa de pessoal do Município de Murça, com a remuneração 
correspondente à 3.ª posição remuneratória, nível 19 da tabela remu-
neratória única.

As presentes consolidações definitivas produzem efeitos a 31 de 
agosto de 2017.

4 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Prof. José Maria 
Garcia da Costa.

310764174 

 MUNICÍPIO DE OVAR
Aviso n.º 11390/2017

Consolidação de mobilidade intercarreiras
Para cumprimento da 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 por meu 
despacho datado de 28 de agosto de 2017, foram autorizadas as con-
solidações definitivas das mobilidades abaixo indicadas, ao abrigo do 
disposto no artigo 99.º -A, aditado à Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicos pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que 
aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2017, tendo sido celebra-
dos os respetivos contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com efeitos a 1 de setembro de 2017, designadamente 
com os seguintes trabalhadores:

Catarina Costa Almeida, na carreira/categoria de Técnico Superior, 
com posicionamento correspondente à 2.ª posição remuneratória, ní-
vel 15, da tabela remuneratória única.

Ana Lúcia Roque Valente dos Santos Guimarães, na carreira/categoria 
de Técnico Superior, com posicionamento correspondente à 2.ª posição 
remuneratória, nível 15, da tabela remuneratória única.

Maria Arminda Rendeiro de Oliveira, na carreira/categoria de Técnico 
Superior, com posicionamento correspondente à 2.ª posição remunera-
tória, nível 15, da tabela remuneratória única.

Joaquim José Vieira Ribeiro Silva, na carreira/categoria de Técnico 
Superior, com posicionamento correspondente à 2.ª posição remunera-
tória, nível 15, da tabela remuneratória única.

Ricardo Jorge Brandão Ferreira Repinaldo, na carreira/categoria de 
Técnico Superior, com posicionamento correspondente à 2.ª posição 
remuneratória, nível 15, da tabela remuneratória única.

Liliana Alexandra Santos Lima, na carreira/categoria de Técnico Su-
perior, com posicionamento correspondente à 2.ª posição remuneratória, 
nível 15, da tabela remuneratória única.

1 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Sal-
vador Malheiro Ferreira Silva.

310766515 

 Aviso n.º 11391/2017
Em cumprimento do disposto no artigo 46.º do Anexo à Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, nos termos do 
n.º 4 do mesmo artigo, foi determinado, por meu despacho de 07 de 
setembro de 2017, a conclusão com sucesso dos períodos experimen-

tais referentes aos contratos de trabalho por tempo indeterminado 
celebrados com os trabalhadores abaixo indicados, com efeito à data 
dos termos dos respetivos períodos experimentais, para a categoria de 
assistente operacional:

Ana Rosa da Silva Ruano Cardoso — 16,13 valores
Belkys Nunes Cardoso — 16,13 valores
Mónica Cristiana Pinto Santos — 16,13 valores
7 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Salvador Malheiro 

Ferreira da Silva.
310783396 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 11392/2017

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 31 de maio de 2017 da Senhora Vereadora Adília Candeias, no exer-
cício de competência delegada na área de recursos humanos, por Des-
pacho n.º 16/2016 de 06 de abril, 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, foram celebrados Contratos de Trabalho em Funções Públicas 
por tempo indeterminado, com ocupação de postos de trabalho corres-
pondentes à categoria/carreira de Assistente Técnico (área funcional de 
administrativa/o) constante no Mapa de Pessoal, com as/os candidatas/os 
a seguir mencionadas/os, aprovadas/os no concurso aberto por aviso 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 120, de 24 de junho de 
2016, e que, segundo a ata da reunião do júri do concurso, homologada 
em 27 de abril de 2017:

Com efeitos a partir do dia 01 de junho de 2017:
Ana Filipa Carvalho Gomes Almeida Ferreira da Costa
Ana Paula Dias Moniz Fernandes
Célia Maria Peixe Sancho Pestana
Ema Cabete Silvério
Fernando Carlos Gameiro Gil
Sandra Manuela da Silva Rodrigues

Com efeitos a partir do dia 16 de junho de 2017:
Sara Silva Saraiva Bonito

Com efeitos a partir do dia 03 de julho de 2017:
Íris Catarina Ventura Campos

Com efeitos a partir do dia 08 de agosto de 2017:
Marco Filipe Martins Bento

As/Os trabalhadoras/es ficam, colocadas/os na 1.ª posição, nível 1, 
da respetiva categoria, do posicionamento remuneratório da carreira/
categoria.

7 de setembro de 2017. — O Diretor de Departamento de Admi-
nistração e Desenvolvimento Organizacional, Paulo Eduardo Matias 
Gomes Pacheco.

310767771 

 MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso n.º 11393/2017
1 — Torna -se público, nos termos e para os efeitos conjugados do 

n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, com a alínea a) 
do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alte-
rada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, que por 
meu despacho de 02/08/2017, ante a deliberação tomada pelo Órgão 
Executivo de 26/07/2017, se encontram abertos, pelo prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República, procedimentos concursais comuns para ocupação de 14 
(catorze) postos de trabalho, de Assistente Operacional, previstos e 
não ocupados no Mapa de Pessoal deste Município, na modalidade de 


