23385

Diário da República, 2.ª série — N.º 160 — 21 de agosto de 2018
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e homologada a
avaliação do período experimental pelo signatário, por despachos, de
14 e 15 de maio, ambos de 2018, a conclusão com sucesso do período
experimental, na modalidade contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Técnico Superior,
aberto na sequência do procedimento concursal comum, publicitado pelo
Aviso n.º 11153/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República
n.º 174, de 9 de setembro de 2016, da trabalhadora Ana Catarina Gonçalves Videira, com a avaliação final 15,6 (quinze vírgula seis) valores,
sendo o tempo de duração desse período contado para efeitos da atual
carreira e categoria; e a conclusão com sucesso do período experimental,
na modalidade contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, na carreira e categoria de Técnico Superior, aberto na
sequência do procedimento concursal comum, publicitado pelo Aviso
n.º 11153/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 174,
de 9 de setembro de 2016, do trabalhador Nuno Miguel Gaspar Marques,
com a avaliação final de 16 (dezasseis) valores sendo o tempo de duração
desse período contado para efeitos da atual carreira e categoria.
18 de junho de 2018. — O Presidente da União das Freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Rui Pedro do Carmo
Teixeira.
311562048

FREGUESIA DE ALHADAS
Aviso n.º 11881/2018
Consolidação de Mobilidade na Carreira
Nos termos do disposto 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, torna-se público que, na sequência
de despacho de 01 de agosto de 2018, do Senhor Presidente Jorge
Manuel Bugalho da Silva, nos termos dos n.º 3 a 6 do artigo 99.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi consolidado definitivamente a mobilidade na categoria da Assistente Técnico André Filipe Correia Aleixo,
ficando vinculado com contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, no mapa de pessoal da Freguesia de Alhadas, com
efeitos a 01 de agosto de 2018.
O trabalhador mantém o posicionamento remuneratório anteriormente
detido, ao seja, 1.ª posição remuneratória do 5.º nível remuneratório da
carreira e categoria de Assistente Técnico.
1 de agosto de 2018. — O Presidente da Freguesia, Jorge Manuel
Bugalho da Silva.
311570212
Aviso n.º 11882/2018
Homologação da lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal
de regularização extraordinária de vínculos precários
No uso da competência do Presidente da Junta de Freguesia de Alhadas, Jorge Manuel Bugalho da Silva, torna-se público que:
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 a lista unitária
de ordenação final, relativa ao procedimento concursal comum de
regularização extraordinária de vínculos precários publicado na
Bolsa de Emprego Público n.º OE201805/0503, de 10 de maio (três
postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional — Trabalhos Gerais e Coveiro) e homologada em reunião de
Órgão Executivo no dia 31 de julho de 2018, se encontra publicitada
em local visível e público nas instalações da sede da Freguesia, situada em Rua do Jardim Escola, n.º 32, 3090-401 Figueira da Foz,
no sítio da internet (http://www.jf-alhadas.pt/), cuja informação se
encontra de seguida:
1.º classificado: Rui António Marques dos Santos: 18,33 valores;
2.º classificado: João Pereira Rodrigues: 18,00 valores;
3.ª classificada: Maria José Matos Cardoso Romeiro: 16,17 valores.
7 de agosto de 2018. — O Presidente da Junta, Jorge Manuel Bugalho
da Silva.
311570107

FREGUESIA DE ALVARÃES
Aviso n.º 11883/2018
Procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o cumprimento do programa de regularização extraordinária de vínculos
precários para Assistente Operacional/Motorista de Transportes
Coletivos, da carreira de Assistente Operacional, previsto no
mapa de pessoal próprio da Freguesia de Alvarães — Viana do
Castelo, nos termos e em conformidade com o aviso na BEP-Bolsa
de Emprego Público, OE201803/1014 do ano de 2018.
Promovida a audiência aos interessados nos termos do artigo 122.º
e seguintes do Código Procedimento Administrativo, conjugado com
o n.º 1 do artigo 36.º de Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com
a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, verificou-se não ter havido qualquer pronunciamento por parte dos candidatos
graduados no mesmo.
Assim, em cumprimento com o estipulado no artigo 36.º da Portaria
acima referida, torna-se pública a lista unitária de ordenação final homologada procedimento concursal em epígrafe.
A referida lista de candidatos será afixada em local visível e público
das instalações desta Autarquia.
Mais, foi deliberado proceder à publicitação desta ata na página
oficial da Freguesia de Alvarães — Viana do Castelo, em http://www.
alvaraes.pt.
14 de julho de 2018. — O Presidente da Junta, Fernando Alberto
Vilarinho Martins.
311568286
Aviso n.º 11884/2018
Procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o cumprimento do programa de regularização extraordinária de vínculos
precários para Assistente Operacional/Coveiro, da carreira de
Assistente Operacional, previsto no mapa de pessoal próprio
da Freguesia de Alvarães — Viana do Castelo, nos termos e em
conformidade com o aviso na BEP-Bolsa de Emprego Público,
OE201803/1013 do ano de 2018.
Promovida a audiência aos interessados nos termos do artigo 122.º
e seguintes do Código Procedimento Administrativo, conjugado com
o n.º 1 do artigo 36.º de Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com
a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, verificou-se não ter havido qualquer pronunciamento por parte dos candidatos
graduados no mesmo.
Assim, em cumprimento com o estipulado no artigo 36.º da Portaria
acima referida, torna-se pública a lista unitária de ordenação final homologada procedimento concursal em epígrafe.
A referida lista de candidatos será afixada em local visível e público
das instalações desta Autarquia.
Mais, foi deliberado proceder à publicitação desta ata na página
oficial da Freguesia de Alvarães — Viana do Castelo, em http://www.
alvaraes.pt.
14 de julho de 2018. — O Presidente da Junta, Fernando Alberto
Vilarinho Martins.
311568253
Aviso n.º 11885/2018
Procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o
cumprimento do programa de regularização extraordinária de
vínculos precários para Assistente Técnico/Administrativo, da
carreira de Assistente Técnico, previsto no mapa de pessoal próprio da Freguesia de Alvarães — Viana do Castelo, nos termos e
em conformidade com o aviso na BEP-Bolsa de Emprego Público,
OE201803/1011 do ano de 2018.
Promovida a audiência aos interessados nos termos do artigo 122.º
e seguintes do Código Procedimento Administrativo, conjugado com
o n.º 1 do artigo 36.º de Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com
a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, verificou-se não ter havido qualquer pronunciamento por parte dos candidatos
graduados no mesmo.
Assim, em cumprimento com o estipulado no artigo 36.º da Portaria
acima referida, torna-se pública a lista unitária de ordenação final homologada procedimento concursal em epígrafe.

