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Diário da República, 2.ª série — N.º 119 — 22 de junho de 2017
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AVER-O-MAR, AMORIM
E TERROSO
Aviso n.º 6938/2017
Homologação das listas unitárias de ordenação final
Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º,
conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se público que as listas unitárias
de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para as carreiras
de Técnico Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional com as
respetivas referências: A), B) e C), aberto através do Aviso de abertura
n.º 10953/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 169 de
02.09.2016, foram homologadas em reunião de Executivo no dia 31 de
maio de 2017 encontrando-se as mesmas afixadas nas instalações da sede
da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e
Terroso e disponibilizadas na página eletrónica em www.jfavm.pt.
01 de junho de 2017. — O Presidente, Carlos Alberto Maçães Gondar.
310540679

FREGUESIA DE AVINTES
Aviso n.º 6939/2017
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 m de 6 de abril, faz-se público que se encontrará afixada na Sede
da Junta de Freguesia e divulgada em www.avintes.net. A partir da data de
publicação do presente aviso no Diário da República, a lista de candidatos
admitidos e excluídos ao procedimento concursal comum para ocupação
para constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato
de trabalho por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de 1 posto
de trabalho na carreira geral de técnico superior, área social, aberto por aviso
publicado no Diário da República na 2.ª série, n.º 3758/2017 de 7 de abril
de 2017, na BEP Bolsa de Emprego Público, sob o n.º OE201704/0085 e
no Jornal “Jornal de Notícias”, de 10 de abril de 2017.
Mais se informa que os candidatos excluídos, como estatui o n 1 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação
dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, são notificados, para a
realização da audiência dos interessados, de acordo com o estabelecido no
CPA, utilizando para o efeito, obrigatoriamente, o modelo de formulário
aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças (Despacho
n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 89, de 8 de maio), com a designação de exercício do direito de participação de interessados, disponível na página eletrónica www.avintes.net.
05-06-2017. — O Presidente da Junta, Dr. Cipriano Castro.
310551776

FREGUESIA DE MONTENEGRO
Aviso n.º 6940/2017
Nos termos e para efeitos do disposto nos n.os 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 n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se todos os
candidatos do procedimento concursal comum do aviso n.º 1012/2017,
do Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de janeiro, 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 Montenegro, homologada por meu despacho de 30/05/2017.
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 Montenegro.
01/06/2017. — O Presidente da Freguesia, Steven Piedade.
310540492

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEGÕES
Aviso (extrato) n.º 6941/2017
Para os devidos efeitos a União das Freguesias de Pegões, torna-se
público, nos termos dos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
e homologada a avaliação do período experimental pelo signatário, por
despacho de 8 de maio de 2017, a conclusão com sucesso do período
experimental, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente
Operacional, aberto na sequência do procedimento concursal comum,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 120, de 24 de junho de
2016, dos trabalhadores: António Augusto Garcia Lopes, com a avaliação
final de 14 valores; Manuel António Carapinha, com a avaliação final
de 13 valores, sendo o tempo de duração desse período contado para
efeitos da atual carreira e categoria.
25 de maio de 2017. — O Presidente da União de Freguesias, António
Miguens.
310540476

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZOIA,
SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA
Aviso n.º 6942/2017
Para os devidos efeitos e nos termos 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, após homologação na reunião do executivo
desta União de Freguesias de 14 de junho de 2017, torna-se público
que se encontra disponível em www.uf-ssb.pt e afixada nos locais de
estilo das instalações desta União de Freguesias a Lista Unitária de
Ordenação Final dos candidatos admitidos ao Procedimento Concursal
Comum, cujo aviso de abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da
República n.º 7627/2016 de 20 de junho de 2016, para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para
ocupação de seis postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente
Operacional.
08 de junho de 2017. — O Presidente da União das Freguesias, Nuno
Filipe Ferreira dos Santos Leitão.
310557032

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO
E SÃO JULIÃO DO TOJAL
Aviso n.º 6943/2017
Para os devidos efeitos e nos termos 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, após homologação na reunião do executivo
desta União de Freguesias de 29 de maio de 2017, torna-se público que
se encontra disponível em www.jf-tojal.pt e afixada nos locais de estilo
das instalações desta União de Freguesias a Lista Unitária de Ordenação
Final dos candidatos admitidos ao Procedimento Concursal Comum,
cujo aviso de abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da República
n.º 5, de 6 de janeiro de 2017, para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado para ocupação de um posto
de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional.
1 de junho de 2017. — O Presidente da União das Freguesias, João
da Silva Florindo.
310540849

FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
Declaração de Retificação n.º 411/2017
Entrevista profissional de seleção, referente ao procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego público,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado para a carreira/categoria de assistente
operacional — Processo n.º 1/2017, conforme aviso de abertura
n.º 891/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 15,
de 20 de janeiro de 2017.
Por ter ocorrido uma incorreção no texto do Aviso n.º 6776/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 16 de junho de
2017, procede-se à devida retificação.
Assim, onde se lê:
«20 de março de 2017, pelas 10,00 h, no Auditório da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, sito na Rua General Torres,

