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29 de dezembro, torna -se público que a lista unitária de ordenação final 
dos candidatos relativo ao procedimento concursal comum de regulari-
zação extraordinária dos vínculos precários (PREVPAP), para ocupação 
de 1 lugar na carreira e categoria de assistente operacional, na área da 
Manutenção e Espaço Público, e na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, publicado na Bolsa 
de Emprego Pública (BEP), com o código de Oferta OE201812/0284 
(Ref.ª A), foi homologada em reunião da Junta de Freguesia de Santo 
António de Lisboa de 04 de fevereiro de 2019, verificando -se não existir 
candidatos admitidos ao mesmo.

Mais se informa que a referida lista se encontra afixada no átrio da 
divisão de Recursos Humanos da Junta de Freguesia de Santo António, 
sita na Rua Alexandre Herculano, n.º 46, 3.º, em Lisboa, e publicada na 
página eletrónica da autarquia (http://www.jfsantoantonio.pt/).

5 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Santo António, Vasco Morgado.

312039932 

 FREGUESIA DE VENTEIRA

Aviso n.º 3303/2019

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que, na sequência do procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo indeterminado para ocupação de dois posto de trabalho 
no mapa de pessoal desta Junta de Freguesia, na carreira/categoria de 
assistente operacional, aberto por aviso n.º 14260, publicado no Diário 

 FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

Aviso n.º 3304/2019

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto no artigo 4.º, n.º 1 alínea b) da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna -se público que na 
sequência do procedimento concursal comum, para ocupação de 1 (um) 
posto de trabalho na categoria de assistente técnico — área da secretaria, 
restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP, publicitado na Bolsa 
de Emprego Público, através do código de Oferta OE201805/0753, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, para exercer funções inerentes à carreira/categoria de assistente 
técnico, área da secretaria, 1.ª posição remuneratória, nível 5, com a 
remuneração base de 683,13 €, com a trabalhadora Susana Cristina 
Monteiro Guerra Pereira, com efeitos a 15 -11 -2018.

15 de janeiro de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia, Álvaro 
Pinto Cardoso.

312038799 

da República, 2.ª série, de 4 de outubro de 2018, por meus despachos 
designei para celebração de contratos de trabalho em funções publicas 
por tempo indeterminado, a vigorar em 27 de dezembro de 2018, com 
os candidatos, Rodrigo Mendes de Oliveira e Manuel José Pereira Nu-
nes, para as 1.ª posição remuneratória nível 1, da carreira/categoria de 
assistente operacional.

24 de janeiro de 2019. — A Presidente da Junta de Freguesia de 
Venteira, Carla Andrade Neves.

312038741 

PARTE J1

 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso (extrato) n.º 3305/2019

Procedimento concursal para preenchimento de cargo
de direção intermédia de 3.º grau

para a Unidade de Gestão Urbanística — UGU
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada 
à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz -se 
público que, na sequência de deliberação da Assembleia Municipal de 
27 de setembro de 2018, sob proposta da Câmara Municipal de Mira de 
14 de setembro de 2018, que se encontra aberto procedimento concursal 

para admissão de candidaturas, por um período de 10 dias úteis a contar 
do dia da publicitação na bolsa de emprego público (BEP), com vista 
ao recrutamento para o cargo de direção intermédia de 3.º grau para a 
Unidade de Gestão Urbanística., previsto e não ocupado no mapa de 
pessoal do Município de Mira

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de 
interesse para a apresentação da candidatura constará da publicitação 
na BEP, a ocorrer três dias úteis após a publicação do presente aviso no 
Diário da República.

1 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Raul José Rei 
Soares de Almeida, Dr.

312040393 
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