
Diário da República, 2.ª série — N.º 60 — 26 de março de 2018  8925

vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, (utilização 
de reserva de recrutamento), com início a 1 de março de dois mil e 
dezoito, com Filipe Jorge Simões Martins e a 6 de março de dois mil 
e dezoito, com Tiago Miguel Correia Vila Nova para o exercício de 
funções de Assistente Operacional (área de atividade — auxiliar de 
serviços gerais), com a remuneração correspondente ao nível 2.º da 
tabela remuneratória única.

13 de março de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra, Ricardo Jorge dos Santos Pinto.

311202342 

 FREGUESIA DE CIBORRO

Aviso n.º 4091/2018

Procedimento concursal ao abrigo do disposto na Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, para constituição de relação jurídica de em-
prego público por tempo indeterminado, para preenchimento 
de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional.

Publicação da lista unitária de ordenação final
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, torna -se pública a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal desenvolvido nos termos 
do disposto na lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro, para constituição 
de relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado para 
preenchimento de um posto de trabalho da carreira de assistente opera-
cional, categoria de assistente operacional, aberto na Bolsa de Emprego 
Público, com o código de oferta n.º OE201801/0407 de 30 de janeiro 
de 2018, homologada em reunião da junta de freguesia, realizada em 
28 de fevereiro de 2018:

Lista unitária de ordenação final: Candidatos aprovados, classificação 
final:

Vera Lúcia Nunes Valério, com 18,00 valores.
14 de março de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Nélia 

do Carmo Regouga Campino.
311204116 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REDONDO E CARREIRA

Aviso n.º 4092/2018

Homologação das listas unitárias de ordenação final dos 
procedimentos concursais no âmbito do programa de 
regularização extraordinária dos trabalhadores com vínculos 
precários.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145 -A/2011, 

de 06 de abril, torna -se público que as listas unitárias de ordenação final, 
relativas aos procedimentos concursais comum para ocupação de dois 
postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional/As-
sistente Operacional, na modalidade de vínculo de emprego público 
por tempo indeterminado, abertos no âmbito do programa de regulari-
zação extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários, criado 
pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e publicitados na Bolsa de 
Emprego Público — Referência A (código: OE201801/0396; 1 vaga) e 
Referência B (código: OE201801/0397; 1 vaga) — foram homologa-
das em reunião de Órgão Executivo no dia 15 de março de 2018. As 
referidas listas encontram -se publicitadas em local visível e público nas 
instalações da sede (Rua Albano Alves Pereira, n.º 3, 2425 -617 Monte 
Redondo) e página eletrónica (www.monteredondocarreira.pt) da União 
das Freguesias de Monte Redondo e Carreira.

15 de março de 2018. — A Presidente da Freguesia, Céline Gaspar.
311209933 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEGÕES

Aviso (extrato) n.º 4093/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de 

junho, torno público que celebramos contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado na categoria de Assistente Operacio-
nal, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, e na sequência do procedimento concursal comum, publicado no 
Diário da República 2.ª série, n.º 67/2017 de 04 de abril 2017, com o 
seguinte trabalhador: António Fernando Milho Fava com a remuneração 
de 871,93 €, mensais, com efeitos a 01/07/2017.

13 de março de 2018. — O Presidente da União das Freguesias, 
António Miguens.

311202594 

 FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aviso n.º 4094/2018

Procedimento concursal ao abrigo do disposto na Lei n.º 112/2017, de 
29 de dezembro, para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para preenchimento de um 
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico.

Publicação da lista unitária de ordenação final
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, torna -se pública a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal desenvolvido nos termos 
do disposto na lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro, para constituição 
de relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado para 
preenchimento de um posto de trabalho da carreira de assistente técnico, 
categoria de assistente técnico, aberto na Bolsa de Emprego Publico, 
com o código de oferta n.º OE201801/0400 de 30 de janeiro de 2018, 
homologada em reunião da junta de freguesia, realizada em 27 de fe-
vereiro de 2018:

Lista unitária de ordenação final:
Candidatos aprovados, classificação final:
Marta Filipa dos Santos Pereira, com 15,00 valores.
13 de março de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Rosa 

Maria Gaspar Campaniço.
311203785 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SÃO PEDRO DA AFURADA

Aviso n.º 4095/2018

Consolidação da Mobilidade Interna Intercategorias
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, reunidos os requisitos 
previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 99.º -A do anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, a União de Freguesia de Santa Marinha e S. Pedro da 
Afurada, concelho de V. N. Gaia, deliberou na sua reunião de 09 de 
março de 2018, consolidar definitivamente a mobilidade intercategorias, 
com efeitos a partir de 1 de abril de 2018, da trabalhadora, Ana Maria 
Oliveira Coutinho, para exercer funções de coordenadora técnica, com 
o vencimento correspondente à 1.ª posição do nível remuneratório 14, 
da Tabela Remuneratória Única.

13/03/2018. — O Presidente de Junta, Dr. Manuel Paulo Lopes.
311203306 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO BARTOLOMEU 
DOS GALEGOS E MOLEDO

Aviso n.º 4096/2018

Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos
Precários — 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, por deliberação da 
União das Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo, na reu-


