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da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, para exercício de funções na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo
Aviso n.º 11153/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República
n.º 174, de 9 de setembro de 2016, torna-se público que foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com os seguintes
trabalhadores:

dias, conforme disposto no n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo
de Trabalho n.º 1/2009.

Nuno Miguel Gaspar Marques, carreira/categoria de Técnico Superior na área da Comunicação, com inicio a 1 de setembro de 2017
e a remuneração mensal ilíquida de 995,51€ (novecentos e noventa e
cinco euros e cinquenta e um cêntimos), correspondente à 1.ª posição
remuneratória da categoria e no nível remuneratório 11 da tabela
remuneratória única.
Ana Catarina Gonçalves Videira, carreira/categoria de Técnico Superior na área de Ação Social, com inicio a 1 de setembro de 2017 e
a remuneração mensal ilíquida de 995,51€ (novecentos e noventa e
cinco euros e cinquenta e um cêntimos), correspondente à 1.ª posição
remuneratória da categoria e no nível remuneratório 11 da tabela remuneratória única.
Elsa Cristina Jorge Rodrigues, carreira/categoria de Assistente Técnico Generalista, com inicio a 1 de setembro de 2017 e a remuneração
mensal ilíquida de 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze
cêntimos), correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria e
no nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única.
Susana Filipa Lima Magina Nunes, carreira/categoria de Assistente
Técnico Generalista, com inicio a 1 de setembro de 2017 e a remuneração mensal ilíquida de 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze
cêntimos), correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria e no
nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única.

Na sequência de procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior, na área de Sociologia do Trabalho, do mapa de pessoal
da Junta de Freguesia do Areeiro, aberto pelo aviso n.º 2711/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 53, de 15 de março de
2017, após negociação do posicionamento remuneratório nos termos do
artigo 38.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho (LTFP), com a remuneração
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15 da
tabela remuneratória única, e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º da LTFP, torna-se público que foi celebrado contrato a 08 de setembro de 2017 com o candidato, Rui Miguel Nunes
Bernardino, sujeito a período experimental de 180 (cento e oitenta)
dias, conforme disposto no n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de
Trabalho n.º 1/2009.

5 de setembro de 2017. — O Presidente da Junta da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Carlos
Jorge de Sales Moreira.
310803475

Aviso n.º 11781/2017

FREGUESIA DE AREEIRO
Despacho (extrato) n.º 8738/2017
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria
de técnico superior, na área de Direito, do mapa de pessoal da Junta
de Freguesia do Areeiro, aberto pelo aviso n.º 2712/2017, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 53, de 15 de março de 2017,
após negociação do posicionamento remuneratório nos termos do
artigo 38.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho (LTFP), com a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório
15 da tabela remuneratória única, e em cumprimento do disposto
na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da LTFP, torna-se público que
foi celebrado contrato a 08 de setembro de 2017 com o candidato,
Diogo da Silva Cunha, sujeito a período experimental de 180 (cento
e oitenta) dias, conforme disposto no n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo
Coletivo de Trabalho n.º 1/2009.
26 de setembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Areeiro, Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.
310809461
Despacho (extrato) n.º 8739/2017
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de técnico
superior, na área do Licenciamento, do mapa de pessoal da Junta de
Freguesia do Areeiro, aberto pelo aviso n.º 2710/2017, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 53, de 15 de março de 2017, após
negociação do posicionamento remuneratório nos termos do artigo 38.º
da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho (LTFP), com a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15 da tabela
remuneratória única, e em cumprimento do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º da LTFP, torna-se público que foi celebrado contrato
a 08 de setembro de 2017 com o candidato, Francisco Miguel Domingos Antunes, sujeito a período experimental de 180 (cento e oitenta)

26 de setembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Areeiro, Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.
310809559
Despacho (extrato) n.º 8740/2017

26 de setembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Areeiro, Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.
310809567

FREGUESIA DO BEATO

Alteração ao Aviso n.º 8999/2017, 2.ª série, n.º 152, de 8 de agosto
Por deliberação do órgão executivo, em reunião do dia 14 de setembro de 2017, procede-se à alteração do júri das Referências C
e D — Assistente Técnico do procedimento concursal, aberto pelo Aviso
em título, no ponto 14.2., o qual a ter a seguinte constituição:
Presidente: Luísa Maria Fernandes Pereira, Técnico Superior da Freguesia do Beato;
1.º Vogal Efetivo: Alberto José Venâncio Horta, Chefe de Divisão de
Administração e Finanças da Câmara Municipal de Castro Verde, que
substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: Marta Sofia Ferreira da Silva Queixo, Técnico
Superior da Freguesia do Beato;
1.º Vogal Suplente: Alexandrina Maria Oleiro Carocinho Louro, Técnica Superior nos Serviços Sociais da Administração Pública;
2.º Vogal Suplente: David Alexandre Riço Ramos, Técnico Superior
da Câmara Municipal de Alvito.
20 de setembro de 2017. — O Presidente da Freguesia do Beato,
Hugo Xambre Pereira.
310795084

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BEJA (SALVADOR
E SANTA MARIA DA FEIRA)
Aviso n.º 11782/2017
Consolidação da mobilidade
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º/1-b), da Lei n.º 35/2014 de
20 de junho, na sua atual redação, torna-se público que, nos termos do
artigo 99.º-A do anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
alterado pelo artigo 270.º da LOE 2017, a Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria Feira), por deliberação
tomada em reunião ordinária de 19 de setembro de 2017, deliberou por
unanimidade consolidar definitivamente a mobilidade intercategoria,
com efeitos a 01 de outubro de 2017, do seguinte trabalhador:
António Joaquim Ramos — consolidação de mobilidade intercategoria, na carreira de assistente operacional, categoria de encarregado operacional, posicionado na 1.ª posição remuneratória, nível 8, da tabela remuneratória única, a que corresponde a remuneração base de 837,60 (euros);
22 de setembro de 2017. — A Presidente da União das Freguesias,
Dr.ª Maria de Jesus Valente Rosa Ramires.
310800104

