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Ordenação Candidata Classificação
final

1.º Lídia Cristina Rebelo Carona. . . . . . . . . .  12 valores

publicado na BEP — Bolsa de Emprego Público, com o código de 
oferta OE201803/0181: 

 17 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Pereira 
Mourinha.

311282111 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Aviso n.º 5954/2018

Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterado pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que as listas unitárias 
de ordenação final dos procedimentos concursais para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
para ocupação de postos de trabalho da carreira e categoria de As-
sistente Operacional, sendo um posto de mecânico, três postos de 
cantoneiro de vias, quatro postos de trolha, dois postos de condutor 
de retroescavadoras e dez postos de jardineiro, abertos por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, de 9 de junho 
de 2017, depois de homologadas por meus despachos de 11 e 17 de 
abril de 2018, se encontram disponíveis em www.cm -guimaraes.pt 
e afixadas nos lugares de estilo deste município.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado art.º 36.º, ficam notificados todos 
os candidatos do ato de homologação das listas de ordenação final.

18 de abril de 2018. — A Vereadora de Recursos Humanos, Sofia 
Ferreira.

311287418 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 5955/2018

Consolidação definitiva da mobilidade
na categoria da trabalhadora Ana Cláudia Soares Vital

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, por despacho do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, e por acordo da tra-
balhadora, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na 
categoria da Assistente Técnica Ana Cláudia Soares Vital nesta Câmara 
Municipal, a partir do dia 01 de março de 2018, nos termos da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua atual redação.

9 de abril de 2018. — O Diretor do Departamento, Carlos Santos.
311279901 

 MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Despacho n.º 4462/2018

Demissão de cargo de direção intermédia de 2.º grau

Para os devidos efeitos, torna -se público que, por despacho do 
Presidente deste Município Manoel Batista Calçada Pombal de 22 
de fevereiro de 2018, foi autorizada a demissão do Cargo de Direção 
Intermédia de 2.º Grau da Divisão de Gestão Municipal, da técnica 
superior Fátima Alexandra Faria da Costa, com efeitos a partir de 1 
janeiro de 2018.

10 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Mel-
gaço, Manuel Batista Calçada Pombal.

311278962 

 MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

Aviso n.º 5956/2018

Cessação de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado

Rosinda Maria Freire Pimenta, Vereadora com competências dele-
gadas pelo despacho do Presidente da Câmara n.º 194/2017, de 23 de 
outubro, torna público, em cumprimento do disposto na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de janeiro, que os traba-
lhadores António Manuel Gonçalves Simão, posicionado na posição 
remuneratória entre 2 -3 e nível remuneratório entre 15 -19, e Isabel 
Maria Rodrigues Soares, posicionada na posição remuneratória entre 
3 -4 e nível remuneratório entre 19 -23, cessaram a relação jurídica de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
por tempo indeterminado, que detinham com esta autarquia, em virtude 
de terem consolidado a mobilidade interna na categoria de Técnicos 
Superiores, na Autoridade para as Condições do Trabalho, com efeitos 
a 1 de janeiro de 2018.

26 de março de 2018. — A Vereadora, Rosinda Maria Freire Pimenta.
311283343 

 Aviso n.º 5957/2018

Celebração de contratos por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foram celebra-
dos, em 02 de abril de 2018, contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com:

Marta Alexandra Palma Costa Pires, na sequência de procedimento 
concursal para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado — provimento de 1 posto de trabalho da catego-
ria de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico, na 
atividade de Assistente de Ação Educativa, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 4 de novembro de 2016, 
ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 
5, a que corresponde o montante de 683,13 €.

O júri do período experimental tem a seguinte composição:
Presidente: Manuel José Dias Marques, Chefe da Divisão de Cultura, 

Desporto e Turismo;
Vogais efetivos: Jorge Manuel da Palma Alexandre e Maria José 

Martins, Técnicos Superiores;
Vogais suplentes: Maria João da Paz Carreiro, Assistente Técnica e 

Maria Lucília da Silva Monteiro, Técnica Superior.
Vogal substituto do Presidente: o 1.º Vogal efetivo.

Daniela Sofia Porfírio Lourenço, na sequência de procedimento con-
cursal para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado — provimento de 2 postos de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente Operacional, na 
atividade de Auxiliar de Ação Educativa, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 213, de 7 de novembro de 2016, 
ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 
1, a que corresponde o montante de 580,00 €.

O júri do período experimental tem a seguinte composição:
Presidente: António Manuel Domingos Parente Figueira, Chefe da 

Divisão de Administração e Finanças;
Vogais efetivos: Jorge Manuel da Palma Alexandre e Maria José 

Martins, Técnicos Superiores;
Vogais suplentes: Maria João da Paz Carreiro, Assistente Técnica e 

Maria Lucília da Silva Monteiro, Técnica Superior.
Vogal substituto do Presidente: o 1.º Vogal efetivo
4 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 

Paulo Colaço Rosa.
311283513 

 Aviso (extrato) n.º 5958/2018

Procedimento concursal com vista ao provimento de 1 posto
de trabalho de assistente operacional (Gabinete

Médico Veterinário) — Lista unitária de ordenação final
Jorge Paulo Colaço Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Mértola, 

torna público, para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 


