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Diário da República, 2.ª série — N.º 149 — 3 de agosto de 2018
do procedimento 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 OE201704/0232, de 20 de abril de 2017, foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 11 de julho de 2018, para o exercício de funções de
assistente operacional, com a remuneração correspondente à 1.º posição
remuneratória da categoria e ao remuneratório 1, da tabela remuneratória
única, correspondente a 580,00€ com o seguinte trabalhador:
Albino Rodrigues Soares
11 de julho de 2018. — A Presidente de Junta de Freguesia, Cláudia
Sofia Pereira Castro.
311503444

FREGUESIA DE BONFIM
Aviso n.º 10618/2018

com o código de oferta n.º OE201803/0315, de 09/03/2018, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
efeitos a 1 de julho de 2018, para o exercício de funções de assistente
técnico, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória,
nível 5, da tabela única da carreira de assistente técnico, correspondente
a 683,13 (euros), com os seguintes trabalhadores: Maria da Graça Soares
Lúcio Ferreira e Alexandra Margarida Cunha Taco.
Os trabalhadores estão dispensados de prestar período experimental,
por aplicação do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro.
11 de julho de 2018. — O Presidente da Junta, Jorge Manuel Pisca
de Amorim Lúcio.
311502553

FREGUESIA DE REGUENGO DO FETAL
Aviso n.º 10621/2018

Celebração de dois contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado nas carreiras/categoria de técnico superior
(área da psicologia) e de assistente técnico, ao abrigo do Programa
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários.
Nos termos 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, conjugada com a Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, tornam-se públicas as
listas unitárias de ordenação final, após homologação, resultante do processo concursal, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária
dos Vínculos Precários, para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira/categoria de
Técnico Superior na área da Psicologia e carreira/categoria de Assistente
Técnico, com efeitos a 1 de agosto de 2018. As mesmas encontram-se
afixadas em local visível e público no átrio do edifício da Junta de
Freguesia do Bonfim, sito ao Campo 24 de Agosto, n.º 294, 4300-506
Porto, e disponíveis na BEP — Bolsa de Emprego Público em www.bep.
gov.pt, e na página eletrónica da junta em www.jfbonfim.pt.
Candidatos aprovados:
Carreira/categoria de Técnico Superior (área da Psicologia) — Elisabete Cristina Marques Valério — 17.38 valores.
Carreira/categoria de Assistente Técnico — Serafim Carmo Marques
da Silva — 17.40 valores.
26 de julho de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia do Bonfim,
José Manuel Carvalho.
311543401

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARCEIROS E AZOIA
Aviso n.º 10619/2018
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 foi homologada,
por meu Despacho datado de 1 de junho de 2018, a lista unitária de
ordenação final dos candidatos, do procedimento concursal urgente para
preenchimento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, de seis postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente
Operacional, aberto pelo aviso n.º OE201804/0812, publicitados na
Bolsa de Emprego Público (BEP), em 23 de abril de 2018.
A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada no edifício dos
serviços administrativos, desta autarquia.
6 de junho de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, José
Carlos Matias Filipe.
311501208

FREGUESIA DE PONTÉVEL
Aviso n.º 10620/2018
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 procedimento concursal realizado nos termos do disposto na Lei
n.º.112/2017, de 29 de dezembro, aberto na Bolsa de Emprego Público

Homologação da 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 janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, torna-se público que a lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos
precários regulado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, para
preenchimento de um posto de trabalho para a carreira e categoria de
Assistente Técnico, para a constituição de vínculo de emprego público
por tempo indeterminado, publicitado na Bolsa de Emprego Público
com o código OE201803/0326, foi homologada em reunião de Órgão
Executivo no dia 19 de junho de 2018, encontrando-se publicitada em
local visível e público das instalações da Freguesia (Largo Praça da
Fonte, n.º 40, 2440-208 Reguengo do Fetal), assim como na respetiva
página eletrónica (http://www.freguesia-reguengodofetal.pt).
13 de julho de 2018. — O Presidente da Freguesia de Reguengo do
Fetal, Horácio Manuel Gonçalves de Sousa.
311508101

FREGUESIA DE RIACHOS
Aviso n.º 10622/2018
Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a
Assistente Técnica Patrícia Marcelino Pereira de Matos Antunes, concluiu em 01 de maio de 2018, com sucesso o período experimental, com
a avaliação final de 17 (dezassete) valores, na sequência da celebração
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com esta Freguesia, para o desempenho de funções na categoria de
Assistente Técnica, da carreira geral de Assistente Técnica.
19 de setembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, José
Júlio dos Santos Ferreira.
311504651

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO
DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
Aviso n.º 10623/2018
Anulação de procedimento
Anulação do procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 14754/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, de 17 de dezembro de 2015, Ref. A), para preenchimento de um posto de trabalho
de assistente técnico — área administrativa geral, em regime de contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado, e de
reconhecimento da situação de exercício de funções que corresponde a
necessidades permanentes com vínculo jurídico inadequado, no âmbito
do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários.
30 de abril de 2018. — O Presidente da União das Freguesias, Vítor
Cordeiro.
311508661

