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 FREGUESIA DE POIARES (SANTO ANDRÉ)

Aviso n.º 6164/2017

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Em conformidade com o disposto na alínea b) do 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 ocupação de dois postos de 
trabalho, um na carreira e categoria de Assistente Técnico e um na 
carreira e categoria de Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso 
n.º 1221/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 
2 de fevereiro, e após negociação do posicionamento remuneratório, foi 
celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, com Mónica 
Sofia Araújo Simões, com data de início a 15 de maio de 2017 e com 
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao nível 
remuneratório 5 da tabela remuneratória única da carreira/categoria de 
Assistente Técnico. Para os efeitos previstos nos artigos 45.º e 46.º do 
anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período experimental 
terá a seguinte composição:

Presidente: Ema Eduarda Grazina Maltez, Assistente Técnica da 
Freguesia de Arrifana.

1.º Vogal Efetivo: Paula do Céu Bento Couceiro, Técnica Superior dos 
Recursos Humanos da Câmara de Vila Nova de Poiares, que substituirá 
a Presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal Efetivo: Teresa Margarida Carvalho da Silva, Assistente 
Técnica da Câmara de Vila Nova de Poiares.

1.º Vogal Suplente: Ana Lara Henriques de Oliveira Pimenta Damá-
sio, Presidente da Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares.

2.º Vogal Suplente: João Pedro Vaz Pereira, Vereador da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares.

O período experimental inicia -se a 15 de maio de 2017, terá a duração 
de 180 dias e será avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:

CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF)

sendo que:
CF — Classificação final;
ER — Elementos recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de formação frequentadas.

A avaliação final de período experimental traduz -se numa escala de 
0 a 20 valores.

15 de maio de 2017. — A Presidente da Freguesia de Poiares (Santo 
André), Cristina Bela Esteves.

310495951 

 FREGUESIA DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Aviso n.º 6166/2017

Procedimento concursal para constituição de relação jurídica de 
emprego público em contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de 
trabalho de assistente operacional da carreira geral de assistente 
operacional.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do procedi-
mento concursal identificado em epígrafe, aberto pelo aviso n.º 1/2016, 
datado de 14 de novembro de 2016 e publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 228, de 28 de novembro de 2016, homologada por 
deliberação da Junta de Freguesia, de 2 de maio de 2017: 

 FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Aviso n.º 6165/2017

Homologação das listas unitárias de ordenação final do procedi-
mento concursal para ocupação de cinco postos de trabalho para a 
carreira e categoria de Assistente Operacional, para a constituição 
de vínculo de emprego público por tempo indeterminado.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145 -A/2011, 

de 06 de abril, torna -se público que as listas unitárias de ordenação final 
(Referências A e B), relativas ao procedimento concursal comum publi-
cado pelo Aviso n.º 13471/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 209, 
de 31 de outubro e homologadas em reunião de Órgão Executivo no 
dia 17 de maio de 2017, se encontram publicitadas em local visível e 
público nas instalações da sede da Freguesia de São Teotónio, Rua Luís 
de Camões, 7630 -634 São Teotónio.

19 de maio de 2017. — O Presidente da Freguesia, José Manuel dos 
Reis Guerreiro.

310512117 

Candidatos aprovados Classificação
final 

Ana Paula Fandango Bagueicho Sebastião  . . . . . . . . 13,70 valores
Marina Sofia Mateus Oliveira Martins  . . . . . . . . . . . 12,00 valores 

 Do presente deverá ser dado publicidade nos termos legais.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
2 de maio de 2017. — A Presidente da Junta Freguesia, Teresa Maria 

Ferreira Pires Sepúlveda.
310496015 

PARTE J1

 FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 6167/2017
Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 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, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 
03 de setembro e por despacho da Diretora -geral da AT, de 2017.01.02, 
faz -se público que a Autoridade Tributária e Aduaneira, vai proceder 
à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação 

na Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimento concursal de 
recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 1.º grau, com 
as atribuições constantes no artigo 14.º da Portaria n.º 320 -A/2011, de 
30 de dezembro, referente ao cargo de Diretor de Serviços Técnicos, 
Análises e Laboratório.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 
na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 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, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente 
aviso.

11 de maio de 2017. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
310493829 


