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dimento concursal aberto por aviso n.º 13479/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série n.º 226, de 18 de novembro de 2015, 
com a remuneração correspondente à 1.º posição remuneratória e 
1.º nível remuneratório (580,00 €), com os seguintes trabalhadores: 
Ana Cristina Costa Cruz; Dulce de Jesus de Lima Vieira; Elsa Ade-
laide Martins Serra; Isabel Maria Ferreira das Neves; Isabel Novais 
da Silva; Jorge Carlos Reboredo Oliveira Ramos; Liliana Virgínia 
Reis da Costa; Maria Amélia da Costa Araújo; Maria Amélia Pereira 
da Silva; Maria Beatriz da Cunha Fernandes; Maria da Conceição 
Leite Pereira; Maria da Graça Moreira Lima Carvalho; Maria de 
Fátima Figueiredo Alves Gil; Maria do Carmo Cardoso de Oliveira; 
Marlene Alexandra da Costa Araújo; Marta Adelina de Faria Maia; 
Marta Andreia da Silva Barbosa; Matilde Campelo da Silva Ribeiro; 
Regina Maria Azevedo Carvalho; Sara Marina da Silva Cardoso, 
com efeitos a 16 de janeiro de 2018; Ana Catarina Mesquita Sousa 
Brochado; Ana João Garcês Valério; Joaquim Manuel da Costa Couto; 
Joaquim Manuel Silva Lima; Juliana Raquel Silva Teixeira; Manuel 
António da Silva Rodrigues; Maria Antónia Azevedo Ferreira; Maria 
Rosa Gonçalves Ribeiro; Marta Patrícia Oliveira Araújo, com efeitos 
a 01 de fevereiro de 2018; Sérgio Filipe Bastos da Silva, com efeitos 
a 15 de abril de 2018 e Laurinda Maria Carvalhosa Santos Silva, com 
efeitos a 15 de maio de 2018.

13 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Paulo Cunha, Dr.

311859984 

 Aviso n.º 18974/2018

Celebração de contratos no âmbito de procedimentos concursais 
com vista à regularização extraordinária

de vínculos precários — Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro
Para os efeitos 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 foram celebra-
dos contratos de trabalho em regime de funções públicas por tempo 
indeterminado no âmbito da abertura de procedimentos concursais 
com vista à regularização extraordinária de vínculos precários, com 
os seguintes trabalhadores: Rui Abílio Moreira Alves, na carreira e 
categoria de Técnico Superior, com a remuneração correspondente 
à 2.ª posição remuneratória e 15.º nível remuneratório (1.201,48 €), 
relativo à oferta publicitada na Bolsa de Emprego Público com o 
código OE201802/0739, com efeitos a 15 de outubro de 2018; Diana 
Raquel Veloso Cardona, na carreira e categoria de Técnico Superior, 
com a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória e 
15.º nível remuneratório (1.201,48 €), relativo à oferta publicitada 
na Bolsa de Emprego Público com o código OE201803/0421, com 
efeitos a 01 de novembro de 2018.

20 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Paulo Cunha, Dr.

311859968 

 MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Aviso n.º 18975/2018

Celebração de contratos de Trabalho por Tempo Indeterminado
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 

do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), torna -se público, 
que na sequência dos procedimentos concursais de regularização, abertos 
pelos avisos publicados na Bolsa de Emprego Público em 13 de abril 
de 2018, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com os seguintes trabalhadores:

Anabela Ribeiro Barreto, carreira/categoria de Técnico Superior, 
posicionada na 2.ª posição remuneratória/nível remuneratório 15, a que 
corresponde, presentemente, a remuneração base de 1.201,48€, com 
efeitos a 1 de agosto de 2018, António Manuel Martins Rafael, Fernando 
Lopes Lourenço, Joaquim Rodrigues Mendes e Mónica Sofia Ribeiro 
Tomás, na carreira/categoria de Assistente Operacional/Jardinagem, 
posicionados na 1.ª posição remuneratória/nível remuneratório 1, a que 
corresponde, presentemente, a remuneração de 580,00€, com efeitos a 
17 de outubro de 2018.

29 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Luís Miguel Ferro Pereira.

311865483 

 FREGUESIA DE ABRAVESES

Aviso n.º 18976/2018

Programa de Regularização Extraordinária
de Vínculos Precários

Celebração de contratos de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado

Para 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, na sequência da 
aprovação nos procedimentos concursais de regularização extraordinária 
de vínculos precários, foram celebrados os contratos de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com os candidatos abaixo 
mencionados:

Maria Alcina da Costa Mendes, para a carreira/categoria de Assis-
tente Operacional — Área de parques, jardins e limpeza de espaços 
públicos, Posição Remuneratória 1, Nível 1, com efeitos a partir de 
03 de dezembro de 2018;

David Almeida da Cruz, para a carreira/categoria de Assistente Opera-
cional — Área de cemitérios e limpeza de espaços públicos, Posição Re-
muneratória 1, Nível 1, com efeitos a partir de 03 de dezembro de 2018.

De acordo com o disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 
29 de dezembro é dispensado o período experimental dos referidos 
contratos.

3 de dezembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Abraveses, Rui Pedro Oliveira de Almeida.

311886908 

 FREGUESIA DE ALVALADE

Aviso n.º 18977/2018

Listas de classificações da Prova de Conhecimentos
e da Avaliação Curricular

No uso da competência subdelegada pelo Presidente da Junta de 
Freguesia de Alvalade, Dr. José António Borges, através do Despacho 
n.º 366/2018, de 2 de outubro, torna -se público que:

1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º do anexo da Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, a Presidente de júri do procedimento 
concursal comum publicitado pelo Aviso n.º 9109/2018, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 127, de 4 de julho e republicado pelo Aviso 
n.º 11243/2018, no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 14 de 
agosto, informa que se encontram afixadas em local visível e público, 
nos serviços centrais da Freguesia de Alvalade (Largo Machado de Assis, 
1700 -116 Lisboa) e disponível para consulta na sua página eletrónica 
(http://www.jf -alvalade.pt/) as listas de classificações da Prova de Co-
nhecimentos e da Avaliação Curricular.

2 — Atendendo ao direito de audiência dos interessados, de acordo 
com o disposto nos números 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 31.º da 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e no Código do Procedimento 
Administrativo, notifica -se, através deste aviso, os candidatos para se 
pronunciarem, caso seja do seu interesse, o que poderão fazer por es-
crito, através de formulário disponível nos locais supramencionados da 
Freguesia, no prazo de 10 dias úteis, conforme o artigo 31.º da Portaria.

5 de dezembro de 2018. — O Vogal do Executivo, Mário Branco.
311888374 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AREZ E AMIEIRA DO TEJO

Aviso (extrato) n.º 18978/2018

Consolidação das Mobilidades Intercarreiras e Intercategorias
e celebração de contrato de trabalho

em funções públicas por tempo indeterminado

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, reunidas as condições 
previstas no artigo 99.º -A do anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aditado pelo artigo 270.º da LOE 2017, e artigos 26.º e 27.º da 
Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (LOE2018), foi consolidada defi-
nitivamente a mobilidade interna intercategoria/intercarreira e celebrado 


