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no Serviço de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Portalegre e 
disponibilizada na sua página eletrónica (www. cm  -portalegre.pt).

16.4 — A lista unitária de ordenação final após homologação será 
afixada no Serviço de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Portalegre, sendo ainda publicado um aviso informativo na 2.ª série 
do Diário da República, e será objeto de notificação aos candidatos, 
incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos mé-
todos de seleção, de acordo com o preceituado no artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 8 de abril.

17 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 8 de abril. o presente aviso vai ser publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente publicitação 
no Diário da República, e, sob forma de extrato, na página eletrónica 
da Câmara Municipal de Portalegre (www.cm -Portalegre.pt) e num 
jornal de expansão nacional, no prazo máximo de 3 dias contados da 
mesma data.

18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora pública, promove ativamente uma política de igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam -se as 
normas constantes da legislação atualmente em vigor.

20 de agosto de 2018. — O Vereador, João Nuno Cardoso.
311629416 

 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso n.º 14246/2018

Cessação de Procedimento Concursal
Para os devidos efeitos, torna -se público que o procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado abaixo identificado, ficou deserto por inexistência 
de candidatos:

1 lugar na carreira e categoria de Assistente Operacional, na área de ati-
vidade de calceteiro/pedreiro, aberto pelo aviso n.º 9497/2018 — Diário 
da República 2.ª série, n.º 134 de 13.07.2018.

7 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
M. R. Vultos Sequeira.

311664181 

 Aviso n.º 14247/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20/06, torna -se público que foram celebrados contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os tra-
balhadores abaixo indicados, na sequência de procedimento concursal 
para regularização extraordinária dos vínculos precários, com efeitos a 
partir do dia 03 de setembro de 2018.

Cátia Andreia Pinheiro Joaquina aberto pelo aviso n.º OE201806/
0336 — Bolsa de Emprego Público, na carreira e categoria de Assis-
tente Operacional com a remuneração de € 580,00, correspondente à 
1.ª posição — nível 1 da tabela remuneratória única.

Vera Lúcia Tavares da Silva Garcia aberto pelo aviso n.º OE201806/
0336 — Bolsa de Emprego Público, na carreira e categoria de Assis-
tente Operacional com a remuneração de € 580,00, correspondente à 
1.ª posição — nível 1 da tabela remuneratória única.

Maria de Fátima Moreira dos Santos aberto pelo aviso n.º OE201806/
0336 — Bolsa de Emprego Público, na carreira e categoria de Assis-
tente Operacional com a remuneração de € 580,00, correspondente à 
1.ª posição — nível 1 da tabela remuneratória única.

Maria Madalena dos Santos Cardoso aberto pelo aviso n.º OE201806/
0336 — Bolsa de Emprego Público, na carreira e categoria de Assis-
tente Operacional com a remuneração de € 580,00, correspondente à 
1.ª posição — nível 1 da tabela remuneratória única.

Clementina Rosa Ferreira da Silva aberto pelo aviso n.º OE201806/
0341 — Bolsa de Emprego Público, na carreira e categoria de Assis-
tente Operacional com a remuneração de € 580,00, correspondente à 
1.ª posição — nível 1 da tabela remuneratória única.

Diogo Fernando Duarte Monteiro aberto pelo aviso n.º OE201806/
0338 — Bolsa de Emprego Público, na carreira e categoria de Assis-
tente Operacional com a remuneração de € 580,00, correspondente à 
1.ª posição — nível 1 da tabela remuneratória única.

Diana Carolina de Jesus Neves aberto pelo aviso n.º OE201806/
0339 — Bolsa de Emprego Público, na carreira e categoria de Técnico 
Superior, na área da economia, com a remuneração de € 1201,48, cor-
respondente à 2.ª posição — nível 15 da tabela remuneratória única.

10 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
M. R. Vultos Sequeira.

311664124 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 14248/2018

Celebração de contratos de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado

na carreira e categoria de assistente operacional
Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), n.º 1 do art. 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foram celebrados, 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
na carreira e categoria de Assistente Operacional, na 1.ª posição remu-
neratória e nível 1 da tabela remuneratória única, a que corresponde a 
remuneração base de 580,00€, na sequência da reserva de recrutamento 
dos procedimentos concursais — Ref. V, W, X, e Y, cujo aviso de abertura 
foi publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 88, de 08/05/2017, 
com os seguintes trabalhadores:

Ref. V — Hugo Manuel Oliveira Pinto, com início em 03/09/2018;
Ref. W — Carlos Manuel Pinhal Apolinário e Paulo Jorge Delgado 

Pereira, com início em 02/07/2018;
Ref. X — António Manuel Ribeiro Sousa Gomes, com início 

em 04/09/2018 e Gil António Pila da Cunha Cruz, com início em 
17/09/018,

Ref. Y — Gilberto Luís Baleiza Rodrigues, com início em 03/09/2018.
17 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Francisco Manuel Firmino de Jesus.
311658593 

 Aviso n.º 14249/2018

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados — Pro-
cedimento concursal comum para a constituição de vínculo de em-
prego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado (1 posto de trabalho de Assistente Operacional/
Gabinete Médico Veterinário — Ref. Z) — Aviso n.º 5014/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 88 de 08/05/2017.
Nos termos e para efeitos do disposto no art. 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 dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
mencionado em epígrafe, foi homologada por despacho do signatá-
rio, datado de 18/09/2018, tendo nesta mesma data sido afixada na 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página 
eletrónica desta Câmara Municipal.

19 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Francisco Manuel Firmino de Jesus.

311664116 

 Aviso n.º 14250/2018

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados — procedi-
mento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho por tempo indetermi-
nado (1 posto de trabalho de Assistente Operacional/Departamento 
de Administração e Finanças — Ref. N) — Aviso n.º 5014/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 08/05/2017.
Nos termos e para efeitos do disposto no art. 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 dos 
candidatos aprovados no procedimento concursal mencionado em epí-
grafe, foi homologada por despacho do signatário, datado de 19/09/2018, 
tendo nesta mesma data sido afixada na Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos e disponibilizada na página eletrónica desta Câmara Municipal.

20 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Francisco Manuel Firmino de Jesus.

311667373 


