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MUNICÍPIO DE VILA REAL
Aviso n.º 8061/2017
Para os devidos efeitos torna-se público que, na sequência do procedimento concursal comum de recrutamento de trabalhadores, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 92, de
13 de maio de 2015, foi homologada por meu Despacho, com competência delegada de 07/03/2016, datado de 19 de junho de 2017, a ata de
avaliação final que comprova que foi concluído com sucesso, o período
experimental de: Anabela Vieira Pereira, para ocupação de posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (área de mercados
e feiras), a exercer funções no Mercado Municipal;
28/06/2017. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos,
Eng. Adriano António Pinto de Sousa.
310599501

FREGUESIA DE AVINTES
Aviso n.º 8062/2017
Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 32.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação, conjugado com a
alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º do mesmo diploma, notifica-se os candidatos admitidos, cuja identificação consta da página da Junta de Freguesia, ao procedimento concursal comum para constituição de vínculo
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado para a carreira, categoria de técnico
superior, conforme aviso de abertura publicado na 2.ª série do Diário
da República n.º 70, de 7 de abril de 2017, que a data, hora e local
para a realização da prova de conhecimentos se encontra afixada nas
instalações da Junta de Freguesia e divulgada em www.avintes.net. A
prova de conhecimentos, de natureza teórica, será escrita, de realização
individual, com consulta e terá duração máxima de 2 horas.
07-07-2017. — O Presidente da Junta, Dr. Cipriano Castro.
310627949

A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada na Sede da
Junta da União das Freguesias de Belinho e Mar, bem como divulgada
na página eletrónica da Autarquia (http://www.uf-belinhoemar.pt/).
23 de junho de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel
Eiras Martins de Abreu.
310596878

FREGUESIA DE BOLIQUEIME
Aviso n.º 8064/2017
Reposicionamento remuneratório
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, por meu despacho
de 29 de junho de 2017, ao abrigo Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, autorizei o reposicionamento remuneratório da assistente técnico, Olávia Maria Coelho Júnior Gonçalves Nunes para a 7.ª posição
remuneratória da carreira de assistente técnico, nível remuneratório 12
da tabela remuneratória única, a que corresponde a remuneração base
no montante pecuniário de (euro) 1047,00 (mil e quarenta e sete euros),
e o reposicionamento remuneratório das assistentes técnico, Paula Cristina Brazão Coelho e Paula Vitória Guerreiro Rafael para a 4.ª posição
remuneratória da carreira de assistente técnico, nível remuneratório 9
da tabela remuneratória única, a que corresponde a remuneração base
no montante pecuniário de (euro) 892,53€ (oitocentos e noventa e dois
euros, cinquenta e três cêntimos), conforme Anexo II ao Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, e Portaria n.º 1.553-C/2008, de
31 de dezembro, sendo contudo abrangida pela proibição de valorizações
remuneratórias estatuído pelo n.º 1 do artigo 19.º da Lei do Orçamento
do Estado de 2017 aprovado pelo Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro.
10 de julho de 2017. — O Presidente da Freguesia de Boliqueime,
Rui de Sousa Mogo.
310627681

FREGUESIA DE OLHÃO
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BELINHO E MAR
Aviso n.º 8063/2017
Em cumprimento do disposto do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, e em conformidade com as deliberações tomadas pelo júri,
torna-se público que a lista unitária de ordenação final do procedimento
concursal comum para contratação de um Assistente Operacional, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 247 de 27 de dezembro de 2017, foi homologada em reunião de Junta
da União das Freguesias de Belinho e Mar em 21/06/2017.
Candidata classificada em 1.º lugar:
Maria Deolinda da Cruz Oliveira — 16.75 valores

Aviso n.º 8065/2017
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4 e 5 do artigo 36.º e do
n.º 3 do artigo 30.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria 145-A/2011 de 6 de abril notificam-se todos os
candidatos do procedimento concursal comum, do aviso n.º 14859/2016
da 2.ª série do Diário da República de 25 de novembro, do ato de homologação da lista unitária de ordenação final para uma vaga na carreira
e categoria de Assistente Técnico do mapa de pessoal da Freguesia de
Olhão, homologada por meu despacho de 28/06/2017.
Para os efeitos consignados a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados, encontra-se afixada em local visível e público
das instalações da Freguesia de Olhão.
27/06/2017. — O Presidente da Freguesia, Luciano de Jesus.
310597833

