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Aviso n.º 1096/2019

Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de
trabalho de técnico superior, na área de Formação de Belas-Artes — Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado
Para os devidos efeitos, torna-se pública a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 28
de dezembro de 2018, com Patrício Alexandre Caria de Oliveira, na
categoria de Técnico Superior da carreira geral de Técnico Superior, na
2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 14629/2017, publicado em
Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 05 de dezembro de 2017, para
constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
3 de janeiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Carlos Santos.
311963274
Aviso n.º 1097/2019
Procedimento concursal comum para ocupação de um posto
de trabalho de técnico superior, na área de Formação de
Design — Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
Para os devidos efeitos, torna-se pública a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 28 de
dezembro de 2018, com Daniela Sofia Bentes Custódio Malaquias, na
categoria de Técnico Superior da carreira geral de Técnico Superior, na
2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 14629/2017, publicado em
Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 05 de dezembro de 2017, para
constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
3 de janeiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Carlos Santos.
311963339
Aviso n.º 1098/2019
Procedimento concursal comum para ocupação de oito postos de
trabalho de assistente operacional, na área profissional de jardineiro — Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
Para os devidos efeitos, torna-se pública a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 28 de
dezembro de 2018, com Ângela Isabel Aleixo Coutinho, Armando de
Jesus Lopes Gonçalves, Daniel Dinis Nascimento, Hugo Miguel Lopes
Fernandes, João Victor Freire Vieira, Rodrigo Padilha Neves, Rogério
Filipe Simões Alves e Rute Cristina da Graça Dias Augusto, na categoria
de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente Operacional,
na 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 2 da Tabela Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 14628/2017, publicado em
Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 05 de dezembro de 2017, para
constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

do Aviso n.º 14628/2017, publicado em Diário da República, 2.ª série,
n.º 233, de 05 de dezembro de 2017, para constituição de vínculo de
emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
3 de janeiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Carlos Santos.
311963655
Aviso n.º 1100/2019
Procedimento concursal comum para ocupação de cinco postos
de trabalho de técnico superior, na área de formação de Direito — contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Para os devidos efeitos, torna-se pública a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 28 de
dezembro de 2018, com Igor Gonçalo dos Santos de Jesus Martins, Rita
Filomena Gonçalves Mil-Homens, Sofia Margarida da Silva Coelho,
Tânia Marília Brazão Silva e Vanessa Melissa Rodrigues Freitas, na
categoria de Técnico Superior da carreira geral de Técnico Superior, na
2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 14629/2017, publicado em
Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 05 de dezembro de 2017, para
constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
3 de janeiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Carlos Santos.
311964449
Aviso n.º 1101/2019
Extinção do vínculo de emprego público
Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se pública a extinção do vínculo de emprego público na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado dos seguintes trabalhadores:
Titulares da categoria de Assistente Técnico, da carreira geral de
Assistente Técnico, Carlos Manuel Teixeira Pinheiro em 01/07/2018,
posição 1, nível 5; Maria Fátima Fernandes Leão em 14/11/2018, posição 2, nível 7.
Titular da categoria de Encarregado Operacional, da carreira geral de
Assistente Operacional, António Joaquim Charrua Mira em 16/11/2018,
posição 2, nível 9.
Titulares da categoria de Assistente Operacional, da carreira geral de
Assistente Operacional, Cristina Maria Alves Matos em 02/04/2018,
posição 2, nível 2; Maria José Delgado Garcia Soares em 12/06/2018, posição 2, nível 2; Ana de Guadalupe Elias Pereira Paulos em 01/07/2018,
posição 2, nível 2; Maria Margarida da Silva Pinto Seruca Inácio em
20/07/2018, posição 2, nível 2; Carminda Jesus Ribeiro Santos em
01/08/2018, posição 2, nível 2; Amílcar da Rosa Carrilho em 10/08/2018,
posição 7, nível 7; José António de Sousa em 01/09/2018, posição 2,
nível 2; João André Duarte França em 07/12/2018, posição 2, nível 2;
Carina Alexandra Marino Barata em 10/12/2018, posição 2, nível 2.
7 de janeiro de 2019. — O Diretor do Departamento, Carlos Santos.
311960909

3 de janeiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Carlos Santos.
311963711

MUNICÍPIO DA MAIA

Aviso n.º 1099/2019

Alteração dos limites da Área de Reabilitação Urbana do Núcleo
de Moreira/Vila Nova da Telha, aprovação da respetiva Operação de Reabilitação Urbana e abertura do período de discussão
pública.

Procedimento concursal comum para ocupação de três postos de
trabalho de assistente operacional, na área profissional de sapador
florestal — Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
Para os devidos efeitos, torna-se pública a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 17,
26 de dezembro de 2018 e 02 de janeiro de 2019, respetivamente, com
José Manuel Mourato das Dores Magalhães, José Carlos Vilela Pires e
Pedro Miguel da Silva Graça, na categoria de Assistente Operacional da
carreira geral de Assistente Operacional, na 2.ª posição remuneratória e
nível remuneratório 2 da Tabela Remuneratória Única, no seguimento

Aviso n.º 1102/2019

António Domingos da Silva Tiago, Presidente da Câmara Municipal
da Maia:
Torna público que a Câmara Municipal, em sessão realizada em 5 de
novembro de 2018, deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º e dos
n.os 1 e 4 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a proposta de
Operação de Reabilitação Urbana, sistemática, da Área de Reabilitação
Urbana do Núcleo Urbano de Moreira/Vila Nova da Telha, publicada sob
o Aviso n.º 8964/2017, de 8 de agosto, através de instrumento próprio,
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e em simultâneo aprovar a alteração aos seus limites, bem como proceder à abertura do período de discussão pública pelo prazo de 20 dias,
nos termos previstos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro,
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, para
a discussão pública dos planos de pormenor.
O período de discussão pública entra em vigor 5 dias após a publicação
do presente Aviso no Diário da República.
Para o efeito, nos termos dos n.os 4 e 6 do artigo 13.º, do artigo 16.º
e do n.º 5 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, os elementos que constituem a proposta de Operação de Reabilitação Urbana, encontram-se
disponíveis para consulta na página da internet da Câmara Municipal,
em www.cm-maia.pt.
Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares de estilo.
7 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, António
Domingos da Silva Tiago, Engenheiro.

311935848

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA
Aviso n.º 1103/2019
Em cumprimento do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que cessou, por motivo de aposentação, a relação jurídica de emprego público o seguinte trabalhador:
Manuel de Carvalho Pinto — carreira/categoria de assistente operacional, na posição remuneratória 4 e nível remuneratório 4, desligado
dos serviços a 01 de dezembro de 2018.
4 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Eduardo
Lopes Ferreira.
311963988
Aviso n.º 1104/2019
Em cumprimento do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º,
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que cessou a relação
jurídica de emprego público, em 31 de dezembro de 2018, por motivo
de consolidação definitiva na Câmara Municipal de Tarouca, o seguinte
trabalhador:
Zeferino Diorino de Jesus Figueiredo.
4 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Eduardo
Lopes Ferreira.
311964002

MUNICÍPIO DA MOITA
Aviso (extrato) n.º 1105/2019
Procedimento concursal comum para preenchimento de 1 posto de
trabalho da carreira/categoria de assistente operacional-eletricista,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
1 — Torna-se público que, por meu Despacho n.º 28/XII/PCM/2018,
datado de 30/08/2018, proferido no uso das competências que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e
na sequência da deliberação tomada em reunião de Câmara realizada
em 22/08/2018, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho da
carreira/categoria de Assistente Operacional-Eletricista, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Conteúdo funcional do posto de trabalho — O descrito no anexo
a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, ao
qual corresponde o grau 1 de complexidade funcional.
3 — Prazo de validade — O procedimento concursal é válido para
preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos
nos n.os 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04.
4 — Posicionamento remuneratório — De acordo com as regras
constantes no artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, observando
os condicionalismos previstos no artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de
31/12, cuja vigência se mantém por força das Leis de Orçamento de
Estado subsequentes, o posicionamento remuneratório dos candidatos
a recrutar será a 1.ª posição do nível 1 da estrutura remuneratória da
carreira de Assistente Operacional, conforme consta no anexo a que
se refere o artigo 2.º do Decreto-Regulamentar n.º 14/2008, de 31/07,
e tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31/12, sendo em 2019, de acordo com Decreto-Lei n.º 117/2018, de
27/12, correspondente a 600,00€.
5 — O local de trabalho: Área do Município da Moita.
6 — Fundamentação legal: De acordo com as regras constantes na
Lei n.º 35/2014, de 20/06 na sua redação atual; Portaria n.º 83-A/2009,
de 22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04;
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31/07; Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31/12; Decreto-Lei n.º 117/2018, de 27/12 e Decreto-Lei n.º 29/01,
de 03/02.
7 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
7.1 — Podem candidatar-se indivíduos detentores de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado, incluindo pessoal em
situação de requalificação, nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei
n.º 35/2014, de 20/06, que cumulativamente até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas satisfaçam os requisitos gerais
e especiais, estipulados no artigo 17.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º
da referida Lei.
De acordo o artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, alterado pela Lei
n.º 25/2017, de 30/05, e por deliberação de câmara, datada de 22/08/2018,
podem ainda candidatar-se indivíduos detentores de relação jurídica de
emprego público a termo resolutivo certo ou incerto, bem como sem
vínculo de emprego público, os quais, não obstante possam vir a obter
melhores resultados nos métodos de seleção, só poderão ocupar os postos
de trabalho caso os mesmos não sejam preenchidos por candidatos detentores de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
com prioridade legal para o pessoal em situação de requalificação, como
refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da referida Lei.
7.2 — Impedimentos de admissão — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam
titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita
o procedimento, de acordo com a alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 06/04.
7.3 — Os requisitos gerais de admissão serão os previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não interdito
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício das funções;
e) Cumprimento das leis da vacinação obrigatória.

