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MUNICÍPIO DE VINHAIS
Aviso n.º 6464/2018

Luís dos Santos Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, ao abrigo da competência constante na alínea t), do n.º 1 do
artigo 35.º e para efeitos do estatuído pelo artigo 56.º do Anexo I à Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, torna público que,
na sua reunião ordinária de trinta de abril de dois mil e dezoito, foi deliberado, para efeitos do artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento
Administrativo, submeter a consulta pública, pelo prazo de 30 dias a
contar da data da publicação do presente avio no Diário da República,
o projeto de «Alteração ao Regulamento de Apoios aos Estratos Sociais
Mais Desfavorecidos».
Durante este período poderão os interessados consultar o mencionado
projeto de Regulamento e apresentar sugestões sobre o mesmo, na Unidade de Administração Geral e Finanças, Paços do Município, Rua das
Freiras n.º 13, 5320 — 326 Vinhais, todos os dias úteis das 9,00 horas
às 17,00 horas, o qual ficará igualmente disponível na página eletrónica
do município www.cm.vinhais.pt.
3 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís dos
Santos Fernandes.
311318221

FREGUESIA DE AVEIRAS DE BAIXO
Aviso n.º 6465/2018
Homologação das listas unitárias de ordenação final
Procedimentos concursais no âmbito do programa de regularização
extraordinária dos trabalhadores
com vínculos precários, Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro
Em cumprimento 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 as listas unitárias de ordenação final
do procedimento concursal de regularização de vínculos precários para
preenchimento de dois postos de trabalho, um para a carreira e categoria
de Assistente Técnico e outro para a carreira e categoria de Assistente
Operacional, para a constituição de vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, publicitados na Bolsa de Emprego Público código
OE201803/0169 e OE201803/0170, foram homologadas em reunião
de Órgão Executivo no dia 23 de abril de 2018, encontrando-se publicitadas em local visível e público das instalações da Freguesia, assim
como na respetiva página eletrónica http://www.jfaveirasdebaixo.pt/
3 de maio de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras
de Baixo, Carlos António Pereira Piriquito.
311318319

eletrónica da Freguesia de Belém, em www.jf-belem.pt, http://www.
jf-belem.pt//Junta de Freguesia//Procedimentos concursais.
A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada para consulta,
nas instalações da Freguesia de Belém, sita no Largo dos Jerónimos,
n.º 3 R/C, em Lisboa e disponível na respetiva página eletrónica, em
www.jf-belem.pt, http://www.jf-belem.pt//Junta de Freguesia//Procedimentos concursais.
3 de maio de 2018. — A Presidente do Júri, Ana Domingos.
311320562

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASCAIS E ESTORIL
Aviso n.º 6467/2018
Anulação de período experimental
No âmbito do procedimento concursal comum para preenchimento de
um posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico e 3 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional, do mapa
de pessoal da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
publicitado através do Aviso n.º 6824/2017, na 2.ª série do Diário da
República n.º 116, de 19.06.2017, foi detetado um erro sobre a existência de período experimental respeitante a Maria José da Silva Correia,
para a carreira/categoria de assistente técnica, que ficará posicionada
na 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, correspondendo à
remuneração base de €683,13, Nelson Delgado Veríssimo para a carreira/
categoria de assistente operacional (Ref.ª A) que ficará posicionado na
2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 2, que corresponde à remuneração base de €580,00 e Levi Brito dos Reis a carreira/categoria de
assistente operacional (Ref.ª B) que ficará posicionado na 3.ª posição remuneratória, nível remuneratório 3, que corresponde à remuneração base
de €583,58, tornando imperiosa a anulação do aludido Aviso de abertura
do procedimento no que respeita à referência ao período experimental.
Assim, por despacho de 30 de abril de 2018 do Presidente do Executivo
da Freguesia de Cascais e Estoril, torna-se público que, detetada a ilegalidade decorrente da referência à existência de período experimental,
importava proceder à anulação do ato que esteve na sua origem, motivo
pelo qual se determinou a anulação do Aviso n.º 5265/2018, publicitado
na 2.ª série do Diário da República n.º 76, de 18 de abril de 2018, nos
termos do regime geral da anulabilidade dos atos previsto no artigo 163.º
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, por referência ao
período experimental quando no caso em apreço não existe o mesmo, no
âmbito do procedimento concursal comum anteriormente identificado.
3 de maio de 2018. — O Presidente, Pedro Morais Soares.
311317299

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REDONDO E CARREIRA

FREGUESIA DE BELÉM

Aviso n.º 6468/2018

Aviso n.º 6466/2018

Contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para 7 técnicos
superiores, 6 assistentes técnicos e 1 assistente operacional — publicação de lista unitária de ordenação final.

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 dos procedimentos concursais abertos para preenchimento de
dois 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 (PREVP), e publicitados na Bolsa de Emprego Público, Referência A (código: OE201801/0396, 1 vaga) e Referência B
(código: OE201801/0397, 1 vaga), e após aceitação do posicionamento
remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com Bruno Miguel da Silva Pedrosa (Referência A) e Emílio José
Castro da Costa (Referência B) com data de início a 2 de maio de 2018.
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 do PREVP, os trabalhadores encontram-se dispensados dos
períodos experimental de 90 dias para a carreira e categoria de Assistente
Operacional, estipulado no n.º 1 do artigo 49.º da LTFP, pois o tempo
de exercício de funções nas situações de vínculo precário é de: Bruno

1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e
na alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 abril,
notificam-se os candidatos da publicação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 9464/2017,
publicado no Diário da República n.º 158, 2.ª série, de 17 de agosto,
com vista ao preenchimento de catorze postos de trabalho da carreira
do mapa de pessoal da Freguesia de Belém (7 técnicos superiores,
6 assistentes técnicos e 1 assistente operacional), para exercício de
funções na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, no que aos postos de trabalho de identificados
pelos códigos BEP OE201708/0271, OE201708/0277, e OE201710/0371
diz respeito, para, querendo, se pronunciarem, em sede de audiência dos
interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo,
no prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação no Diário da
República do presente Aviso. Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo de participação de interessados disponibilizado na página

