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4.º David Moreira Ferreira — 15,15 valores.
5.º Susana Filipa Fontes dos Santos — 14,55 valores.
6.º Maurício dos Santos Freitas — 14,44 valores.
7.º Nuno Miguel Martins Lopes — 13,47 valores.
8.º André Filipe Fonseca Santiago — 13,06 valores.
9.º Alberto Filipe Sousa Rodrigues — 12,35 valores.
10.º Paulo André da Costa — 10,91 valores.
11.º Diogo Marques de Sousa — 10,65 valores.

Do despacho de homologação da lista unitária de ordenação final pode 
ser interposto recurso hierárquico nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

22 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. José Mor-
gado Ribeiro.

311021623 

 MUNICÍPIO DE VISEU

Aviso n.º 624/2018

Consolidação da Mobilidade

Para 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 foi autorizada a consolidação da 
mobilidade na categoria do Assistente Operacional António Nascimento 
Nunes, no Município de Aguiar da Beira, com efeitos reportados a 30 de 
novembro de 2017.

18 de dezembro de 2017. — O Vice -Presidente, Joaquim António 
Ferreira Seixas.

311022239 

 FREGUESIA DE ARMAMAR

Aviso (extrato) n.º 625/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, e ulteriores alterações, torna -se público 
que a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
para constituição de relação jurídica de emprego público, por tempo 
indeterminado, com vista ao preenchimento de um posto de traba-
lho na carreira/categoria de assistente operacional, conforme aviso 
n.º 4758/2017, publicitado na 2.ª série do Diário da República, n.º 84, 
de 02/05/2017, homologada em 04 de outubro de 2017, se encontra 
afixada no edifício sede da freguesia de Armamar e disponibilizada em 
www.armamar.freguesias.pt

6 de dezembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Armamar, Afonso José Morais de Gouveia.

311021712 

 FREGUESIA DE CABEÇA GORDA

Aviso n.º 626/2018
Para os devidos efeitos, torna -se público, que a Junta de Fre-

guesia de Cabeça Gorda, deliberou em 13 de dezembro de 2017 
revogar o procedimento para recrutamento de um lugar de As-
sistente Operacional, aberto por aviso publicado no DR 2.ª série 
n.º 71 de 12/04/2016, com os fundamentos constantes na própria 
deliberação da Junta.

15 de dezembro de 2017. — A Presidente da Junta de Freguesia, 
Dr.ª Maria Lucília Pereira Simão Rosa.

311014106 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANIÇADA E SOENGAS

Aviso n.º 627/2018

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo n.º 36 da portaria 

n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com a redação dada pela portaria 
n.º 145 -A/2011 de 06 de abril torna -se público que a lista unitária 

de ordenação final do procedimento concursal comum para ocupa-
ção de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo Indeterminado, aberto por Aviso n.º 6420/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 07 de junho 
de 2016, homologada por meu despacho de 29 de novembro de 2017, 
encontra -se afixada no Edifício da Junta da União das Freguesias de 
Caniçada e Soengas.

4 de dezembro de 2017. — O Presidente, João António Vieira da 
Rocha.

311023162 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FARO (SÉ E SÃO PEDRO)

Aviso n.º 628/2018

Considerando que:
1 — Se encontra a decorrer o procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado para preenchimento de um (1) posto de trabalho da carreira 
e categoria de assistente técnico e um (1) posto de trabalho na car-
reira e categoria de assistente operacional, do mapa de pessoal desta 
União das Freguesias, aberto pelo Aviso de Abertura n.º 13270/2016, 
publicado no DR n.º 207 — 2.ª série de 27/10/2016 e Declaração 
de Retificação n.º 1090/2016, publicada no DR n.º 215 — 2.º Série 
de 09/11/2016 e sob o n.º OE201610/0425 na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), os quais se encontram na fase de elaboração ou no-
tificação da lista unitária de ordenação final e fase de homologação 
respetivamente.

2 — O júri responsável pelo referido procedimento concursal cessou 
as suas funções, por motivo das eleições autárquicas realizadas no dia 
01/10/2017, e ao abrigo do disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 21.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 6 de abril

3 — Assim, em reunião do Executivo desta União de Freguesias, 
realizada em 15/11/2017, foi determinada a sua alteração, passando a 
ter a seguinte composição:

Presidente — Elisabete Maria Romão Vargues
1.º vogal efetivo — José Carlos Jardim Ferreira de Sousa
2.º vogal efetivo — Jorge Manuel Sismeiro da Silva Pereira
1.º vogal suplente — Davide Alcaria Domingos Alpestana
2.º vogal suplente — Ilídia Honorato Tomé Jerónimo dos Santos 

Sério
4 — Nos termos do disposto no n.º 10 do artigo 21.º da citada Portaria, 

o novo júri designado dará continuidade e assume integralmente todas 
as diligências do procedimento já realizado.

20 de dezembro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias 
de Faro (Sé e São Pedro), Bruno Gonçalo de Azevedo Lage.

311017769 

 FREGUESIA DE POIARES (SANTO ANDRÉ)

Aviso n.º 629/2018

Conclusão do período experimental

Na sequência do procedimento concursal comum para preenchi-
mento de dois postos de trabalho, na modalidade de contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso 
n.º 1221/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 
02 de fevereiro e para os devidos efeitos, torna -se público que, após 
celebração de contrato com Isa Rafaela dos Santos Ferreira, com data 
de início a 14 de novembro 2016 (com a posição remuneratória corres-
pondente à 1.ª posição remuneratória e com o nível remuneratório 5 da 
tabela remuneratória única), foi cumprido o período experimental (pelo 
período de 180 dias).

Após conclusão do período experimental, o júri procedeu à avaliação 
do mesmo e o órgão executivo homologou em 18 de dezembro de 2017, 
a conclusão com sucesso do período experimental da trabalhadora em 
questão, para a carreira/categoria de Assistente Técnico.

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

311018084 


