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MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES
Aviso n.º 5265/2017
No uso da competência que me é conferida pela alínea a), do n.º 2,
do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual, e pelo n.º 2, do artigo 13.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de
setembro, e por Despacho n.º 1/2017, nomeio Luís Paulo Pires de Sousa,
para o cargo de Coordenador Municipal de Proteção Civil (CMPC),
anteriormente designado Comandante Operacional Municipal (COM)
em comissão de serviço pelo período de mais 1 ano em conformidade
com o disposto no n.º 4, do artigo 13.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de
novembro, conjugado com o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2013,
de 31 de maio, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 21/2016, de
24 de maio e ainda em conformidade com alínea b), do artigo 41.º da
Lei n.º 27/2006, na redação dada pela Lei n.º 80/2015, de 03 de agosto.
A designação tem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.
23 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Sousa Henriques.
310410721

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS,
LEÇA DO BALIO E GUIFÕES
Aviso n.º 5266/2017
Eng. Pedro Miguel Almeida Gonçalves, Presidente da União das
Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, faz público que:
1 — Por decisão do respetivo Júri do procedimento concursal para
contratação de 1 trabalhador na carreira e categoria de Técnico Superior — Licenciatura em Ciências da Educação ou outra habilitação
adequada — grau de complexidade 3, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme aviso
de abertura n.º 169/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 3, de 04 de janeiro de 2017, vão notificadas/os, pelo presente, as/os
candidatas/os excluídas/os, ao abrigo do disposto na alínea d), do n.º 3
do artigo 30.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, de que da decisão de exclusão poderá ser interposto recurso hierárquico ou tutelar nos
termos do disposto no artigo 39.º da atrás referida Portaria.
2 — A Ata (n.º 6) da reunião do Júri, realizada no dia 26 de abril de
2017, contendo a apreciação das alegações apresentadas em sede de
direito de audiência dos interessados, bem como a decisão no que concerne ao agendamento para realização dos segundo método de seleção
avaliação psicológica, encontra-se afixada no hall de entrada, sito no
Edifício Sede da União das Freguesias, Largo do Souto, 287, 4460-830,
Custóias e disponibilizada na página eletrónica em http://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/autarquia/avisos;
3 — O processo do procedimento concursal poderá ser consultado
no Edifício Sede da autarquia, durante as horas normais de expediente,
mediante agendamento prévio.
02/05/2017. — O Presidente da União das Freguesias de Custóias,
Leça do Balio e Guifões, Eng. Pedro Miguel Almeida Gonçalves.
310468079

FREGUESIA DE MOÇARRIA
Aviso (extrato) n.º 5267/2017
Procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho na
categoria/carreira de assistente operacional (cantoneiro) para a
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, aberto por Aviso n.º 13559/2016 (2.ª série), no
Diário da República, n.º 210, de 20 de novembro. Homologação
da lista de ordenação final.
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, e em conformidade com as deliberações tomadas pelo júri, faz-se
pública a lista unitária de ordenação final do procedimento referenciado
em epígrafe, a qual foi homologada por deliberação tomada no dia 28
de março de 2017:
Resultados finais homologados:
1.º Amílcar Manuel dos Santos Rodrigues Duarte — 13,70 valores
(candidato proposto a contratar)

2.º António João Guedes Morgado — 12,70 valores (reserva de recrutamento)
3.º Carlos Manuel Santos Lopes Parreira — 11,20 valores (reserva
de recrutamento)
18 de abril de 2017. — O Presidente da Freguesia de Moçarria, Marcelo Ferreira Morgado.
310437193

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Aviso n.º 5268/2017
Conclusão do período experimental
Na sequência da utilização da reserva de recrutamento para a contratação do candidato colocado sequencialmente na lista de classificação final
referente ao procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 7883/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 119, de 23 de junho,
para a carreira e categoria de Assistente Operacional, e para os devidos efeitos, torna-se público que, após celebração de contrato com
Henrique Manuel Ramos Mendes, com data de início a 6 de dezembro
de 2016 e decorridos 90 dias, o órgão executivo homologou em 6 de
abril de 2017, a conclusão com sucesso do período experimental do
trabalhador em questão da carreira/categoria de Assistente Operacional.
18 de abril de 2017. — A Presidente da Junta de Freguesia, Élia de
Fátima Janes Quintas.
310439145

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO
Aviso n.º 5269/2017
Abertura de procedimento concursal comum de recrutamento para
ocupação de 4 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previstos e
não ocupados no mapa de pessoal da freguesia de Santo António,
aprovado para o ano de 2017 (m/f).
Ao abrigo do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
doravante designada por LTFP, na redação atual, e com o artigo 19.º,
n.º 1, alínea a), 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 (doravante,
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro), torna-se público que, por deliberação do Executivo da Freguesia de Santo António em 16 de janeiro
de 2017 se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento
concursal comum para o preenchimento dos seguintes procedimentos
concursais:
a) Referência A: 1 posto de trabalho de técnico superior na área da
Educação;
b) Referência B: 1 posto de trabalho de assistente técnico na área
da Educação;
c) Referência C: 1 posto de trabalho de técnico superior na área do
Desporto;
d) Referência D: posto de trabalho de assistente técnico na área da
Secretaria-Geral (Atendimento e Receção).
1 — Tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação
nas autarquias locais ainda não estão constituídas e de acordo com a
solução interpretativa uniforme, homologada pelo Secretário de Estado
da Administração Local em 15 de julho de 2014, as Autarquias Locais
estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação
previsto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e regulamentado pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro.
2 — Legislação aplicável: LTFP, na sua redação atual, Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de
31 de julho, Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
3 — Local de trabalho: na sede da Junta de Freguesia de Santo António
e/ou nos seus demais polos e qualquer outro local na área da Freguesia
de Santo António (Lisboa).
4 — Caracterização do posto de trabalho:
4.1 — Referência A: desempenho de funções inerentes à categoria de
técnico superior, da carreira de técnico superior, em conformidade com

