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 FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 8120/2017
Para os devidos efeitos se torna público, em cumprimento do disposto 

no 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, que 
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal para con-
tratação por tempo indeterminado, no regime de contrato de trabalho 
em funções públicas, para preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de assistente operacional (coveiro), aberto por aviso 
n.º 4008/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 
13 de abril, foi homologada em reunião do executivo desta Freguesia 
no dia 04 de julho de 2017 e encontra -se afixada no placard da sede 
desta Junta de Freguesia e disponibilizada no site da freguesia (www.
jf -sbrasalportel.pt).

7 de julho de 2017. — O Presidente, David José Ventura Gonçalves.
310623185 

 FREGUESIA DE TÁBUA

Anúncio n.º 126/2017
Procedimento concursal comum de recrutamento para a ocupação 

de um posto de trabalho para a carreira/categoria de assistente técnico 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. Aberto pelo aviso n.º 4122/2017, publicado no Diário 
da República, 2.ª série — N.º 76 — 18 de abril de 2017, nos termos do 
disposto no n.º 1 dos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e, por deliberação tomada em Assembleia de Freguesia de 22 de 
julho de 2016, a qual foi homologado, na “Adenda da ata n.º 50 | 2017” 
pelo Sr. presidente da Junta de Freguesia da Tábua e restante executivo, 
datado de 27 de junho de 2017.

Neste sentido viemos por este meio anunciar a classificação final 
do concurso.

Classificação Final
1.ª Tânia Cristina Abreu Corte — 18,3 valores.
2.ª Paula Cristina Fernandes Freitas — 8,4 valores.
3.ª Delia Lopes Cunha Pereira — 7,5 valores.
4.ª Niniveth Paola Gonçalves Gouveia — 6,7 valores.
5.ª Marta Filipa Gouveia Gonçalves — 6,7 valores.

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO
DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 8121/2017
No seguimento do processo concursal, para contrato por tempo in-

determinado de Especialista de Informática de Grau 1, Nível 2, (Aviso 
n.º 7561/2016), torna -se público que o colaborador José Manuel Torres 
Coutinho Vieira da Costa concluiu com sucesso o período experimental 
(Estagiário) nos termos do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, cuja classifi-
cação final foi homologada em reunião do Conselho de Administração 
de 14 de junho de 2017.

Nos termos da alínea b) n.º 2 artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 97/2001 
de 26 de março, o colaborador será integrado no nível 2, escalão 1, ín-
dice 480, a que corresponde a remuneração base mensal de 1 647,74 €, 
com produção de efeitos a 15 de junho de 2017.

19 de junho de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Vítor Manuel Castro de Lemos.

310601339 

Candidatos Excluídos:
Fernanda Amada Abreu de Almada (a).
João Pedro dos Santos Pinto (b).

Legenda:
Candidatos excluídos.
(a) De acordo com o ponto 8.6 do aviso n.º 4122/2017 publicado do 

Diário da República 2.ª serie, n.º 76 — de 18 de abril de 2017, que diz 
o seguinte:

A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de 
seleção equivale à desistência do concurso, sendo, por isso, excluídos.

(b) Não usou o formulário de candidatura obrigatório, disponível na 
secretaria da Junta de Freguesia de Tábua | De acordo com o ponto 7 
do aviso n.º 4122/2017 publicado do Diário da República 2.ª serie, 
n.º 76 — de 18 de abril de 2017.

27 de junho de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Tábua, 
Vítor Francisco Gomes Abreu.

310600918 

PARTE J1

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 8122/2017

Procedimento concursal de seleção para provimento do cargo 
de direção intermédia de 2.º grau

Chefe de Divisão de Urbanização e Edificação
Ana Isabel da Encarnação Carvalho Machado, com competências 

delegadas em 21/10/2013, torna público que nos termos dos artigos 20.º 
e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, adaptada 
à Administração Local através da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por 
despacho do Senhor Presidente da Câmara de 02 de junho de 2017, se 
encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia útil de 
publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP) procedimento con-
cursal de seleção para provimento, em regime de comissão de serviço, 
no cargo de Direção Intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão de 
Urbanização e Edificação.

O respetivo júri foi aprovado na sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 03/06/2017, sob proposta aprovada em reunião 
da Câmara Municipal de 24/05/2017, de acordo com o artigo 13.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações 
de interesse para apresentação de candidatura ao referido procedimento 
concursal, será publicitada na Bolsa de Emprego Público (www.bep.
gov.pt), até ao 2.º dia útil após a data da publicação do presente aviso 
na 2.ª série do Diário da República.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

22 de junho de 2017. — A Vereadora, Ana Isabel da Encarnação 
Carvalho Machado.

310599161 


