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(Auxiliar de Serviços Gerais) — com efeitos a 16/05/2018
Filipe Gonçalves Bernardes
João António Rodrigues Miranda Diniz
Marta Susana Silvestre da Cruz
Paulo Manuel Barata Antunes

(Motorista) — com efeitos a 16/05/2018
Luís Manuel Cunha Guarita

(Auxiliar de Educação) — com efeitos a 01/06/2018
Cecília Perpétua Nascimento Cruz
Maria José Rodrigues Brigão

(Higiene Urbana) — com efeitos a 03/09/2018
Carlos Alberto Oliveira Teixeira
David Raul Henriques Lopes
Isabel Maria Pinto Reimão
Joaquim Diogo da Silva Pereira
Luís Filipe dos Santos Rodrigues
Manuel João Aires Martins
Ricardo Jorge da Silva Costa Pereira
Rosa Maria da Silva Santos
Vasyl Kholod

Carreira e categoria de Assistente Técnico, 1.ª posição, nível 5 da 
tabela remuneratória única, com a remuneração de € 683,13

Dmytro Kholod (com efeitos a 01/06/2018)
Dulce Maria dos Reis de Jesus (com efeitos a 16/05/2018)
João Paccetti Lobo de Mendonça Correia (com efeitos a 16/05/2018)
Maria Amália Goulão Carvalho dos Santos (com efeitos a 16/05/2018)
Pedro Miguel Mira Santos Ramos de Almeida (com efeitos a 

16/05/2018)
Rui Jorge Martins Lobão de Figueiredo (com efeitos a 01/06/2018)
Sandra Cristina de Oliveira Libório (com efeitos a 16/05/2018)

Carreira e categoria de Técnico Superior, 2.ª posição, nível 15 da tabela 
remuneratória única, com a remuneração de € 1.201,48.

(Direito) — com efeitos a 02/05/2018
Inês Isabel Ferreira Pinto

(Engenharia Civil) — com efeitos a 02/05/2018
Teresa de Jesus dos Santos Ferreira Nande

 FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS

Aviso n.º 13931/2018

Procedimento concursal para Regularização Extraordinária
dos Vínculos Precários

Em cumprimento com o disposto no 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 o disposto na alínea b) do n.º 1 e 
no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que, na sequência de procedimento concursal de regularização, aberto ao 
abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabeleceu os termos 
de regularização prevista no programa de regularização extraordinária de 
vínculos precários, e por deliberação datada de 20 de abril de 2018 do 
Órgão Executivo da Junta de Freguesia de São Pedro Fins, no exercício 
de competência na área dos recursos humanos, n.º 1 e alínea a) do n.º 3 
do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, foi celebrado 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, 
com ocupação do posto de trabalho correspondente à categoria da carreira 
de Assistente Operacional constante no Mapa de Pessoal, com efeitos a 
partir de 1 de outubro de 2018, com a candidata a seguir mencionada, 
aprovada no concurso aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego 
Publico com o código de oferta n.º OE201805/1351 em 25 de maio de 
2018, e que, segundo a ata da reunião do júri do concurso, homologada 
em 28 de agosto de 2018, é a seguinte:

Olímpia Cristina Silva Duarte, ficando colocada na 2.ª posição remu-
neratória da categoria de Assistente Operacional, com o vencimento de 
580,00€ (euros). Considera -se que o trabalhador está dispensado de pres-
tar período experimental, nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 112/2017, 
pois o tempo de exercício de funções na situação que deu origem à regu-
larização extraordinária, releva para o desenvolvimento da carreira.

14 de setembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
São Pedro Fins, Alvarinho Cerqueira Sampaio.

311653132 

(Educação) — com efeitos a 18/06/2018
Iva Cláudia Fernandes Pereira Lima

Os presentes contratos não ficam sujeitos ao período experimental por 
força do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

10 de setembro de 2018. — A Presidente, Sofia Oliveira Dias.
311653019 

PARTE J1

 MUNICÍPIO DE AVEIRO

Aviso n.º 13932/2018

Abertura de procedimento concursal de seleção para provimento 
de cargos de direção intermédia de 2.º grau (Chefes de Divisão)

Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, aplicável à Administração Local por força do n.º 1 da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e na sequência da deliberação da 
Câmara Municipal, tomada na reunião realizada em 12/07/2018, e da 
deliberação da Assembleia Municipal, tomada na reunião da Sessão 

extraordinária do mês de julho realizada em 31/07/2018, determino 
a abertura dos seguintes procedimentos concursais de recrutamento 
e seleção de cargos de direção intermédia de 2.ª grau, pelo prazo de 
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na Bolsa 
de Emprego Público(BEP):

a) Chefe da Divisão de Administração Geral
b) Chefe da Divisão de Polícia Municipal e Fiscalização
c) Chefe da Divisão de Apoio Jurídico
d) Chefe da Divisão de Atendimento Público e Apoio aos Eleitos 

Locais
e) Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Empreen-

dedorismo
f) Chefe da Divisão de Cultura e Turismo
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 MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE

Aviso (extrato) n.º 13933/2018

Procedimento concursal para provimento de dois cargos de Direção 
Intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão Municipal de Obras 
e Gestão Urbanística — Chefe de Divisão Municipal de Cultura 
e Desporto.
Para efeitos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na atual redação, aplicada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto na atual redação, torna -se público que 
por minha proposta de 26 de junho de 2018, aprovada por deliberações 
da Assembleia Municipal de 28 de junho de 2018 e da Câmara Muni-
cipal de 5 de julho de 2018, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias 
úteis, após publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público, 
procedimento concursal, para provimento em comissão de serviço, de 
2 lugares de Direção Intermédia de 2.º grau: Chefe de Divisão Municipal 
de Obras e Gestão Urbanística e Chefe de Divisão Municipal de Cultura 
e Desporto, previstos no mapa de pessoal e respetiva estrutura orgânica, 
desta Câmara Municipal.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção dos referidos proce-
dimentos concursais, serão publicitados na Bolsa de Emprego Público 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

Aviso n.º 13934/2018

Abertura de vários procedimentos concursais
para provimento 

de cargos de direção
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, adaptada à Administração Local por força do artigo 1.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna -se público que, por deliberação do 
Conselho de Administração destes SMAS, na reunião de 2018/01/30, 
2018/04/04, 2018/06/19 e 2018/08/23, foram autorizadas as aberturas 
de procedimentos concursais tendentes ao provimento, em regime de 
comissão de serviço, de vários cargos de direção, do grupo de pessoal 
dirigente do mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Sintra, das seguintes Unidades Orgânicas:

Ref.ª 1/2018 — Diretor -delegado, cargo de direção superior de 1.º grau;
Ref.ª 2/2018 — Diretor de Departamento de Recursos Humanos, 

cargo de direção intermédia de 1.º;
Ref.ª 3/2018 — Chefe de Divisão de Sistemas e Tecnologias de Infor-

mação e Comunicações, cargo de direção intermédia de 2.º;
Ref.ª 4/2018 — Chefe de Divisão de Resíduos Sólidos, cargo de 

direção intermédia de 2.º

Nos exatos termos e condições melhor definidas em aviso a publicar 
na Bolsa de Emprego Público, a partir do 2.º dia útil após a publicação 
deste aviso.

O prazo de apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis, contados 
a partir da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP).

13 de setembro de 2018. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Maria Piedade Mendes.

311652388 

(BEP), após publicitação do presente aviso no Diário da República, 
pelo período de 10 dias úteis.

11 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António José 
Rosa de Brito.

311649512 

g) Chefe da Divisão de Educação, Desporto e Cidadania
h) Chefe da Divisão de Ação Social e Saúde
i) Chefe da Divisão de Compras e Património
j) Chefe da Divisão de Ambiente, Energia e Obras
k) Chefe da Divisão de Gestão Urbanística
l) Chefe da Divisão de Planeamento do Território
m) Divisão de Serviços Urbanos e Gestão de Equipamentos
n) Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes
o) Diretor do Museu de Aveiro | equiparado a Chefe de Divisão

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção constará de publicação 
na BEP.

6 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Ribau Es-
teves, eng.

311641306 


