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a carreira/categoria de Assistente Operacional e Assistente Técnico 
respetivamente.

11 de maio de 2018. — O Presidente da União das Freguesias, Bruno 
Jorge Vicente Tomás.

311341671 

 FREGUESIA DE BENFEITA

Aviso n.º 7006/2018

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
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 proce-
dimento concursal realizado nos termos do disposto na Lei n.º 112/2017 
de 29 de dezembro, aberto na Bolsa de Emprego Público com o código 
de oferta n.º OE 201802/0139 de 05 de fevereiro de 2018, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a de 1 de maio de 2018, para o exercício de funções de assistente 
operacional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remune-
ratória, nível 1, da tabela única da carreira de assistente operacional, 
correspondente a 580,00 (euro), com o seguinte trabalhador:

Ricardo Alexandre Augusto Costa.

O trabalhador está dispensado de prestar período experimental, por 
aplicação do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017 de 29 de de-
zembro.

2 de maio de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, José 
Gonçalves da Costa Pinheiro.

311315719 

 FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL

Aviso (extrato) n.º 7007/2018

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminável

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014 de 20/06, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LGTFP), torna-se público que, na sequência da abertura dos 
Procedimentos concursais com caráter urgente para Regularização extra-
ordinária dos vínculos precários e consequente constituição de relações 
jurídicas de emprego público em regime de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado para seis Assistentes Operacional 
e um Técnico Superior, aviso publicado no site da Junta de Freguesia 
e na Bolsa de Emprego Público, no dia 09 de fevereiro de 2018, foram 
celebrados os respetivos contratos de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminável com os seguintes trabalhadores:

Procedimento A)
Referência 1 — Luís Hélder de Jesus Martins, 1.º classificado no 

procedimento concursal, com início de funções a 12/04/2018, na carreira 
e categoria de assistente operacional, na 1.ª posição remuneratória;

Dulce Helena Lopes Pinto, 2.ª classificada no procedimento concursal, 
com início de funções a 12/04/2018, na carreira e categoria de assistente 
operacional, na 1.ª posição remuneratória;

Sandra Maria Soalhães Cerqueira, 3.ª classificada no procedimento 
concursal com início de funções a 12/04/2018, na carreira e categoria 
de assistente operacional, na 1.ª posição remuneratória;

Referência 2 — José de Jesus Alves, 1.º classificado no procedimento 
concursal, com início de funções a 12/04/2018, na carreira e categoria 
de assistente operacional, na 1.ª posição remuneratória.

Referência 3 — José Pedro Rocha, 1.º classificado no procedimento 
concursal, com início de funções a 12/04/2018, na carreira e categoria 
de assistente operacional, na 1.ª posição remuneratória.

Referência 4 — Rosa Maria Rodrigues Moura, 1.ª classificada no 
procedimento concursal com início de funções a 12/04/2018, na carreira 
e categoria de assistente operacional, na 1.ª posição remuneratória;

Procedimento B — Liliana Marisa Melo Lourenço, 1.ª classificada no 
procedimento concursal com início de funções a 12/04/2018, na carreira 
e categoria de Técnica Superior, na 2.ª posição remuneratória;

11 de maio de 2018. — O Presidente, Armando Jorge Paulino Domingos.
311345235 

 FREGUESIA DE JUNCAL

Aviso n.º 7008/2018

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 16 de abril de 2018, foi homologada a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos, referente ao procedimento concursal 
de regularização extraordinária de vínculos precários para constituição 
de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto pelo Aviso n.º OE 201802/0386, 
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.

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.

2 de maio de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Juncal, 
João Carlos Coelho Ferreira.

311349675 

 FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Aviso n.º 7009/2018
Para os devidos efeitos, torna -se público que, em cumprimento do dis-

posto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou geral 
de trabalho em funções públicas, e dos artigos 48.º 49.º e 50.º, da mesma 
Lei, foi homologado por deliberação da Junta de Freguesia em reunião de 
05/12/2017, a conclusão com sucesso do período experimental, na mo-
dalidade de funções públicas, por tempo indeterminado, dos seguintes 
trabalhadores: António Guerreiro Gonçalves, Fernando Álvaro Gonçalves e 
Fernando José Oliveira, com 15,12 valores; Jorge Manuel Inácio com 15,52 
valores e José Alberto Silva Rema com 15,60, na sequência do procedimento 
concursal comum para provimento de 5 postos de trabalho para a categoria 
de assistente operacional, referência A e B, aberto pelo Aviso n.º 13471/2017, 
Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 31 de outubro.

10 de maio de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Dário 
Filipe da Conceição Guerreiro.

311339574 

 FREGUESIA DE SEIÇA

Aviso n.º 7010/2018

Lista Unitária de Ordenação Final
Em cumprimento do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de junho, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que, por despacho do Presidente da Junta de Freguesia de 
04 -04.2018, foi homologada, nos termos do n.º 2 do artigo acima citado, a 
Lista de Ordenação final da candidata aprovada no procedimento concursal 
ao abrigo do programa de regularização extraordinária dos vínculos precá-
rios, para constituição de relação jurídica de emprego, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
preenchimento de 1 posto de trabalho de Assistente Técnico.

1.º Patrícia Alexandra Lopes Ribeiro — 18 valores
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.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, e para efeitos do disposto nos n.º 4 e 5 do artigo 36.º da 
mesma Portaria, ficam desta forma notificados desta homologação, todos 
os candidatos admitidos ao procedimento concursal acima referido.

Mais se torna público que a Lista de Ordenação Final da Candidata 
Aprovada se encontra afixada nas Instalações da Junta de Freguesia.

10 -04 -2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Custódio Sousa 
Henriques.

311346078 


