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Vogais efetivos: Francisco Oliveira Gonçalves — Secretário e Sandra 
Sofia Robalo Rodrigues Félix — Tesoureira.

Vogais Suplentes: João António Marques Salvado 1.º Vogal e Duarte 
Paulo Pires da Cruz Rosa 2.º Vogal da Junta da União de Freguesias de 
Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo.

Superior hierárquico: Isabel Maria Santareno — Educadora
4 de dezembro de 2017. — O Presidente da Junta da União de Fre-

guesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova 
do Cabo, Manuel Malícia da Trindade.

310970635 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO
Aviso n.º 15694/2017

Celebração de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado 
na carreira/categoria de Técnico Superior

para a subunidade de Apoio aos Órgãos Autárquicos e Espaço Público
Em cumprimento do disposto no n.º 1, alínea b) do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que na sequência do Proce-
dimento Concursal Comum, para constituição de relação jurídica de em-
prego público por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto 
de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, aberto por Aviso 
n.º 5609/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 96, de 
18 de maio, foi celebrado contrato com a candidata, Ana Sofia Nunes 
Borges, que fica posicionada, na posição remuneratória 2.ª e nível 15, a 
que corresponde a remuneração mensal de 1.201,48 € (mil duzentos e um 
euro e quarenta e oito cêntimos), com efeitos a 1 de dezembro de 2017.

Mais se torna público que, para efeitos do disposto no artigo 46.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que o júri que vai proceder à avaliação 
do período experimental do/a trabalhador/a, que tem a duração de 180 
dias, de acordo com o Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de se-
tembro, para o qual nos remete o Regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, 
de 2 de março, será o mesmo do Procedimento Concursal.

4 de dezembro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão, Pedro de Oliveira Brás.

310973195 

 FREGUESIA DE POIARES (SANTO ANDRÉ)
Aviso n.º 15695/2017

Conclusão do período experimental
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 

de dois postos de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em fun-
ções 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 Mónica Sofia Araújo Simões, com data de início a 15 de maio de 
2017 (com a posição remuneratória correspondente à 1.ª posição remu-
neratória 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 30 de novembro de 2017, 
a conclusão com sucesso do período experimental da trabalhadora em 
questão, para a carreira/categoria de Assistente Técnico.

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

310976921 

 FREGUESIA DE SANTA CLARA

Aviso (extrato) n.º 15696/2017

Procedimento Concursal Comum — Constituição de Relação 
Jurídica de Emprego Público Carreira e Categoria de Assistente 

Operacional (Referência B) — 2 Postos de Trabalho

Homologação da Lista Unitária de Classificação Final
1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e para 

os efeitos do disposto nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua versão atual, torna  -se pública a Lista Unitária 
de Ordenação Final relativa ao procedimento concursal comum com 
vista ao preenchimento de dois postos de trabalho da carreira geral de 

assistente operacional, mediante relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, a que se refere o Aviso n.º 16058/2016, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 246, de 26 de dezembro de 2016.

Lista Unitária de Ordenação Final
Adriano Carlos de Macedo Ferreira — 17,50 Valores
Wilson Carlos Bebiano da Silva — 14,99 Valores
Rui Alexandre e Silva dos Reis — 14,19 Valores
José Manuel dos Santos Martinho — 12,80 Valores
Filipe Alexandre Rebelo Gil — 12,49 Valores
José Manuel de Sousa Bacelar Ferreira — 10,99 Valores

2 — A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por deli-
beração da Junta de Freguesia, datada de 29 de novembro de 2017, 
encontra -se afixada em local visível e público, nas instalações da Junta 
de Freguesia de Santa Clara, no Largo do Ministro, 1, 1750 -200 Lisboa 
e disponibilizada na página eletrónica em https://www.jf -santaclara. 
pt/procedimento -concursal.

4 de novembro de 2017. — A Presidente da Junta de Freguesia de 
Santa Clara, Maria da Graça Resende Pinto Ferreira.

310972385 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso n.º 15697/2017
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
que completaram o procedimento concursal comum, para constitui-
ção de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria 
de assistente operacional, (condutor de máquinas pesadas e veículos 
especiais), foi homologada por meu despacho de 29 de novembro de 
2017, encontra -se afixada nas instalações destes Serviços e disponível 
na página eletrónica (www.smabrantes.pt).

30 de novembro de 2017. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel Jorge Séneca Luz Valamatos dos Reis.

310971704 

 AIRC — ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO

Aviso (extrato) n.º 15698/2017

Celebração de contratos
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 público na sequência de procedi-
mento concursal comum para ocupação de três (3) postos de trabalho na 
Carreira/Categoria de Assistente Operacional, previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por tempo Indeterminado, aberto por aviso n.º 1837/2017 no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 16 de fevereiro de 2017, e após 
negociação do posicionamento remuneratório nos termos previstos na 
alínea a), do n.º 1, do art. 38.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções pú-
blicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (1.ª posição 
remuneratória, nível 1, correspondente à remuneração de em 557€), 
foram celebrados contratos de trabalho por tempo indeterminado, com 
início a 27 de novembro de 2017, iniciando -se também nesta data o 
respetivo período experimental de 90 dias, com os seguintes candidatos:

Referência A) 1 (um) Assistente Operacional — área de Desenvolvi-
mento — do Departamento de Desenvolvimento:

Anselmo Carlos Subtil Craveiro

Referência C) 2 (dois) Assistentes Operacionais — área Auxiliar de 
Serviços Gerais — da Divisão Administrativa e Financeira (DAF):

Isilda Grade Jorge
Maria Celeste Matias Jacob Simões

Para efeitos do estipulado no artigo 46.º conjugado com os n.os 3 e 
4 do artigo 45.º, ambos do anexo à Lei n.º 35/2014, o júri do período 
experimental é o mesmo do procedimento concursal.

30 de novembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
AIRC, Raúl José Rei Soares de Almeida.

310969575 


