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 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DO BARREIRO

Aviso n.º 10374/2019

Mobilidade Assistente Operacional
Para os devidos efeitos torna -se público que, por Despacho n.º 10/2019 

do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Trans-
portes Coletivos do Barreiro de 17 de maio de 2019, foi autorizada a mo-
bilidade interna para a Câmara Municipal do Barreiro do Assistente Ope-
racional Carlos Alberto Brito Duarte, com efeito a 01 de maio de 2018.

30 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Frederico Costa Rosa.

312345164 

 Aviso n.º 10375/2019

Celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Determinado

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 publico que, após homologação da 
lista unitária de ordenação final dos candidatos, no âmbito do procedi-
mento concursal comum para a constituição de reservas de recrutamento 
na categoria de assistente operacional (eletromecânico), aberto pelo aviso 
n.º 13831/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 186, de 
26 de setembro, procedeu -se à celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo determinado com:

Fábio Miguel Pinto Falacho e Lourenço Medeiros Pinto Afonso na 
categoria e carreira de Assistente Operacional Eletromecânico, com 
efeito a 10 de maio de 2019.

Os trabalhadores ficaram posicionados, para efeitos remuneratórios, 
na 4.ª posição, nível 4, da carreira e categoria de Assistente Operacional, 
a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de 635,07 €.

30 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Frederico Costa Rosa.

312345431 

PARTE J1

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso (extrato) n.º 10376/2019
No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 

n.º 47/PCM/2017, de 27 de outubro, para efeitos do disposto nos arti-
gos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, 15 de janeiro, na sua atual redação, 
aplicável à Administração Local por força da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, na sua atual redação, faz -se público que por deliberação em 
reunião ordinária da Assembleia Municipal, de 14 de março de 2019, foi 
autorizada a abertura de procedimentos concursais para recrutamento, 
seleção e provimento de cargos de direção intermédia de 2.º e 3.º Grau:

Proc. 04/2019 — Divisão de Ação Social, Voluntariado e Saúde;
Proc. 05/2019 — Divisão de Espaços Verdes e Salubridade;
Proc. 06/2019 — Divisão de Fiscalização e Contraordenações;
Proc. 07/2019 — Divisão de Gestão de Equipamentos e Eventos;

Proc. 08/2019 — Divisão de Iluminação Pública, Inovação e Smart 
City;

Proc. 9/2019 — Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana;
Proc. 10/2019 — Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho;
Proc. 11/2019 — Unidade de Gestão de Seguros.

A publicação dos procedimentos concursais na Bolsa de Emprego 
Público (BEP) www.bep.gov.pt, com indicação dos requisitos formais do 
provimento, do perfil pretendido, da composição do júri, e dos métodos 
de seleção e respetivos critérios, efetuar -se -á até ao segundo dia útil após 
a publicação do presente aviso, na qual constará a data de início e prazo 
de dez dias úteis para apresentação das candidaturas.

As publicitações dos procedimentos concursais ficarão disponíveis 
na página eletrónica www.cm -gaia.pt — Informação — Recursos Hu-
manos — Procedimentos Concursais, Concursos.

7 de junho de 2019. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
312366702 

Vogais Suplentes: José Alberto dos Santos Carvalho, vogal do Exe-
cutivo e Fernando Nunes Miguel Andrade, Assistente Técnico.

30 de maio de 2019. — O Presidente da Junta, Guilherme Joaquim 
Coimbra Ponce de Leão.

312345253 
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