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Diário da República, 2.ª série — N.º 37 — 21 de fevereiro de 2019
Aviso (extrato) n.º 2927/2019
Para os devidos efeitos torna-se público que foram encerrados os
concursos externos (carreiras não revistas), que a seguir se indicam,
abertos por aviso n.º 9190/2018, publicado na 2.ª série do Diário da
República n.º 128, no dia 05 de julho de 2018:
Motorista Prático de Tráfego Fluvial, devido à inexistência de candidatos admitidos, por despacho do Sr. Vice-Presidente de 2018/10/10;
Fiscal Municipal de 2.ª Classe, devido à inexistência de candidatos
admitidos, por meu despacho de 2018/11/30;
Marinheiro de Tráfego Fluvial, devido à inexistência de candidatos
aprovados, por meu despacho de 2019/01/16.
29 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto
Simões Maia Mesquita.
312023853

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

FREGUESIA DE MURO
Aviso n.º 2930/2019
Lista de Ordenação Final para a contratação de 1 (um) assistente
técnico e 2 (dois) assistentes operacionais
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, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária
de ordenação final homologada por meu despacho de 23 de janeiro de
2019, relativa ao procedimento concursal de regularização extraordinária
de vínculos precários para a contratação de 1 Assistente Técnico e 2 Assistentes Operacionais, publicado na Bolsa de Emprego Público, com o
código de oferta OE201811/0880 e OE201811/0881, respetivamente.
30 de janeiro de 2019. — O Presidente da Freguesia de Muro, José
Fernando da Costa Martins.
312024606

Aviso n.º 2928/2019
Publicação de aviso de discussão pública relativa
ao processo da operação de loteamento urbano
da Quinta da Torre, em Vila Velha de Ródão
Luís Miguel Ferro Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Vila
Velha de Ródão, torna público, em cumprimento do disposto no n.º 5
do artigo 7.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE),
publicado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação, e conforme deliberação da Câmara Municipal de 25 de janeiro
de 2019, que se encontra em discussão pública, com início oito dias após
a publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, e pelo
período de quinze dias, o processo da operação de loteamento urbano
da Quinta da Torre, em Vila Velha de Ródão, promovido pela Câmara
Municipal de Vila Velha de Ródão.
O projeto da referida operação urbanística encontra-se disponível
na página digital do Município (www.cm-vvrodao.pt) e nos Serviços
Técnicos Municipais, sitos na rua de Santana, Vila Velha de Ródão (dias
úteis, das 9,00h às 12,30h e das 14,00h às 17,00h).
Os interessados poderão apresentar, por escrito e até ao termo do período acima referido, diretamente no balcão de atendimento da Câmara
Municipal, por correio eletrónico ou através de endereço postal (Rua
de Santana, 6030-230 Vila Velha de Ródão), reclamações, observações,
sugestões ou pedidos de esclarecimento, dirigidos ao Presidente da
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão.
30 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Velha de Ródão, Luís Miguel Ferro Pereira.
312026364

FREGUESIA DE ALVOR
Aviso n.º 2929/2019
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), torna-se público que, na sequência do procedimento concursal aberto para preenchimento de cinco
postos de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Operacional,
na modalidade de vínculo de emprego público por tempo indeterminado,
no âmbito do programa de regularização extraordinária dos trabalhadores
com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro,
e publicitado na Bolsa de Emprego Público código: OE201806/0400; 5
vagas e após aceitação do posicionamento remuneratório, foi celebrado
contrato de trabalho por tempo indeterminado com Bruno Miguel de
Jesus Elias Marreiro, Fernanda Maria da Conceição Pascoal de Oliveira,
José Francisco Lima Duarte, Sónia Filipa Inácio Silva Ludovino e Victor
Manuel Guerreiro Nunes com data de início a 02 de janeiro de 2019.
A remuneração é a correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível
remuneratório 1 para a carreira e categoria de Assistente Operacional,
correspondente à remuneração mínima mensal garantida. Nos termos
do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o trabalhador
encontra-se dispensado do período experimental de 90 dias para a carreira e categoria de Assistente Operacional como estipulado no n.º 1 do
artigo 49.º da LTFP.
30 de janeiro de 2019. — O Presidente da Freguesia, Ivo de Carvalho.
312024639

FREGUESIA DE PARDILHÓ
Aviso (extrato) n.º 2931/2019
Celebração de contratos de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LGTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna- se
público que na sequência do procedimento concursal para regularização extraordinária de vínculo precário ao abrigo da Lei n.º 112/2017,
de 29/12, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com início em 01 de janeiro de 2019, com
Armanda Manuela Teixeira Marques Soares, para o preenchimento de
um posto de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, da carreira/categoria de Assistente
Técnica, ficando integrado na 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, da carreira geral de Assistente Técnico, correspondente à remuneração de €683,13 (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos),
com Óscar Manuel Gomes Barbosa, para o preenchimento de um posto
de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, da carreira/categoria de Assistente Técnico,
ficando integrado na 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5,
da carreira geral de Assistente Técnico, correspondente à remuneração
de €683,13 (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos), e com
João Paulo Rebelo Sardo Lopes para o preenchimento de um posto de
trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, da carreira/categoria de Assistente Operacional,
ficando integrado na 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1, da
carreira geral de Assistente Operacional, correspondente à remuneração
de €580,00 (quinhentos e oitenta euros).
Os presentes contratos ficam dispensados de período experimental,
uma vez que o tempo de serviço prestado na situação de exercício de
funções a regularizar é superior à duração definida para o período experimental intrínseco à carreira e categoria do trabalhador, de 90 dias,
conforme alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º da LGTFP, dando-se assim
cumprimento à disposição constante no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro.
31 de dezembro de 2018. — O Presidente da Junta, António José da
Silva Tavares.
312023926

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE, VILARINHO,
BARROS E GOMIDE
Aviso (extrato) n.º 2932/2019
Lista Unitária de Ordenação Final — Procedimento concursal comum, para preenchimento de 1 posto de trabalho, na carreira e
categoria de Assistente operacional, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo determinado — Área
de cantoneiro de limpeza.
Nos termos e para os devidos efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna-se

