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Os presentes contratos não ficam sujeitos ao período experimental por
força do disposto no art. 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12.

FREGUESIA DE SANTA CLARA

1 de agosto de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia do Porto
Santo, Maria Joselina Escórcio de Brito de Melim.
311560452

Aviso n.º 11909/2018

FREGUESIA DE QUARTEIRA
Aviso n.º 11907/2018
Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento
concursal no âmbito do programa de regularização
extraordinária de trabalhador com vínculo precário
Nos termos 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 06 de
abril, torna-se público que a lista unitária de ordenação final relativa
ao procedimento concursal comum aberto para preenchimento de um
posto de trabalho no âmbito do programa de regularização extraordinária
dos trabalhadores com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro, com as seguintes especificidades — Posto n.º 4
(1 vaga) — Assistente Técnico/Assistente Técnico — oferta publicitada
na Bolsa de Emprego Público código OE201805/1510 — foi homologada
em reunião de Órgão Executivo no dia 24 de julho de 2018. A referida
lista encontra-se publicitada em local visível e público nas instalações
da sede (Rua Vasco da Gama, 85, R/C, 8125-256 Quarteira) e na página
eletrónica da Freguesia de Quarteira (http://www.jf-quarteira.pt/).
6 de agosto de 2018. — O Presidente da Freguesia, Telmo Manuel
Machado Pinto.
311568083

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA CLARA
E CASTELO VIEGAS

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, publicita-se a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum
para constituição jurídica de emprego público, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no âmbito do
Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos da Administração Pública — Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro — para assistente
técnico (técnico de natação) aberto por aviso publicado na Bolsa de
Emprego Público e homologada por deliberação da Junta de Freguesia,
datada de 8 de agosto de 2018.
Lista de Ordenação Final
1.º Vítor Manuel dos Santos Barroso — 17,9 valores
2.º Pedro Tiago Pinto Alves — 17,1 valores
3.º Bruno Alexandre de Sousa Cotovio — 15,2 valores
4.º Joana Sofia Duarte Rosa — 15,1 valores
5.º João Carlos Manuel Mora — 13,9 valores
6.º Rui Santana Pereira Beato — 13,8 valores
7.º Hugo Filipe Santos Migueis — 13,4 valores
8.º Ivo Miguel Graça Nogueira — 12,9 valores
9 de agosto de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia de Santa
Clara, Maria da Graça Resende Pinto Ferreira.
311573145

FREGUESIA DE SANTA MARIA DE MARVÃO
Aviso n.º 11910/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4. E artigo 99.ºA da Lei n.º 35/2014 de 20 de Junho, torno publico o despacho,
que determinou a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras
com o seguinte trabalhador:
Ilda Maria Neves Branquinho Candeias, integrada na carreira de
assistente técnico correspondendo à posição 1 Nível 5;

Aviso (extrato) n.º 11908/2018

Este aviso produz efeitos a partir de 01 de agosto de 2018.

Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º, conjugado com a alínea d) do n.º 3
do artigo 30.º Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, torna-se pública
a lista unitária de ordenação final homologada em reunião do executivo
de 02/05/2018, relativa ao procedimento concursal comum com vista à
ocupação de um posto de trabalho, assim discriminados, Ref. A — um
posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional na área
funcional de Apoio Administrativo Geral e Ref. B — um um posto de
trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional na área funcional
de Serviços Operacionais.
Informa-se que, as listas unitárias de ordenação final homologadas,
encontra-se afixada nas instalações e o processo poderá ser consultado
na sede desta Junta de Freguesia.
Lista Unitária de Ordenação Final — Ref. A
Ordenação

Candidato

Classificação
Final

1.º

Ana Filipa Silvano da Costa . . . . . . . . . . .

14,80

Lista Unitária de Ordenação Final — Ref. B

1 de agosto de 2018. — A Presidente da Freguesia, Sandra Isabel
Abelho da Paz.
311567273

FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
Aviso n.º 11911/2018
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 na sua atual redação, torna-se público que,
na sequência do procedimento concursal comum aberto ao abrigo da Lei
n.º 112/2017 de 29 de Dezembro, por aviso na BEP OE201807/0567,
para ocupação de 1 posto de trabalho na carreira geral de assistente
operacional do mapa de pessoal da Freguesia de São Félix da Marinha
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o trabalhador Ramiro Manuel de Oliveira Barbosa, com
as remunerações de 580,00€, correspondente à 01.ª posição e nível 1.º
remuneratório, de acordo com a Tabela Remuneratória Única, com
inícios a 3 de agosto de 2018.
3 de agosto de 2018. — O Presidente da Junta, Carlos Pinto.
311568901

FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DE POIARES

Ordenação

Candidato

Classificação
Final

1.º

Marco André Oliveira Nunes Gouveia . . .

14,80

Mais se informa que, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da referida
Portaria do ato de homologação pode ser interposto recurso hierárquico
ou tutelar.
3 de agosto de 2018. — O Presidente Júri, José Augusto Gomes da
Silva Simão.
311565004

Aviso n.º 11912/2018
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
Procedimento concursal no âmbito do programa
de regularização extraordinária de vínculos precários
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 06
de abril, torna-se público que a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos precários
para preenchimento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de
Assistente Operacional, para a constituição de vínculo de emprego público

