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dezembro de 2017, e Ângela Maria Pessoa Martins Cassola com início 
a 20 de dezembro de 2017, e para o desempenho de funções correspon-
dentes à categoria de Assistente Operacional (Ação Educativa -Apoio 
Educativo) da carreira geral de Assistente Operacional, na 1.ª posição 
remuneratória e nível 1 da tabela remuneratória única (€557,00).

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

21 de dezembro de 2017. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311050379 

 Aviso n.º 1035/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de quatro postos de trabalho de assistente

operacional (turismo) da carreira geral de assistente operacional
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios 

dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna -se 
público que, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º da lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e com referência à alínea a) 
do n.º 2 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), na sequência de procedimento concursal comum para ocupa-
ção de quatro postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado de assistente operacional 
(turismo) da carreira geral de assistente operacional, aberto por aviso 
n.º 11313/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, em 
20/05/2011 e na Bolsa de Emprego, em 20/05/2011 com o código de 
oferta n.º OE201105/0449, foram celebrados contratos de trabalho em 
funções públicas, com os seguintes trabalhadores:

João Manuel Miranda Saraiva e Andreia Patrícia Garrido Martins 
Casimiro com início a 11 de dezembro de 2017, e para o desempenho de 
funções correspondentes à categoria de Assistente Operacional (Turismo) 
da carreira geral de Assistente Operacional, na 1.ª posição remuneratória 
e nível 1 da tabela remuneratória única (€557,00).

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

21 de dezembro de 2017. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311050395 

 Aviso n.º 1036/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de seis postos de trabalho de assistente operacional (limpeza 

de espaços públicos) da carreira geral de assistente operacional
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios 

dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna -se 
público que, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e com referência à alínea a) 
do n.º 2 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), na sequência de procedimento concursal comum para ocupação 
de seis postos de trabalho de Assistente Operacional (Limpeza de Espa-
ços Públicos) da Carreira Geral de Assistente Operacional, aberto por 
aviso n.º 295/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, 
em 06/01/2017 e na Bolsa de Emprego, em 06/01/2017 com o código 
de oferta n.º OE201701/0103, foram celebrados contratos de trabalho 
em funções públicas, com os seguintes trabalhadores:

Vânia Isabel Marques Grilo, Joana Raquel Ruas Vaz, Isabel Maria Prado 
Fernandes, José Manuel Picado Braizinha, Amaro Ilídio Bastos Lopes, 
José Carlos da Silva Ferreira, Eduardo Augusto Martins Repolho, Patrícia 
Alexandra Cordeiro Marques Costa, Marisa Alexandra Gonçalves Quintas 
Dias, Neuza Filipa Guerreiro do Carmo, Válter Filipe de Ascenção Tavares 
Canato, João Paulo Gonçalves Nunes, Joaquim Miguel Pereira Moutinho, 
Maria da Glória Santos Neves e José Lito Marques Rocha com início a 20 
de dezembro de 2017, e Francisco António do Livramento José com início 
a 29 de dezembro de 2017, e para o desempenho de funções corresponden-
tes à categoria de Assistente Operacional (Limpeza de Espaços Públicos) 
da carreira geral de Assistente Operacional, na 1.ª posição remuneratória 
e nível 1 da tabela remuneratória única (€557,00).

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

3 de janeiro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311050824 

 Aviso n.º 1037/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho de assistente operacional (condutor 
de máquinas pesadas e veículos especiais) da carreira geral de 
assistente operacional.
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios 

dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna -se pú-
blico que, 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, e com referência à alínea a) do n.º 2 
do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), na 
sequência de procedimento concursal comum para ocupação de um posto 
de trabalho de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais) da Carreira Geral de Assistente Operacional, aberto 
por aviso n.º 585/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 9, 
em 12/01/2017 e na Bolsa de Emprego, em 12/01/2017 com o código 
de oferta n.º OE201701/0223, foram celebrados contratos de trabalho 
em funções públicas, com os seguintes trabalhadores:

José da Cruz Fernandes de Assunção, Paulo Jorge Horta Capinha e 
Mário João Cavalinhos Filhó com início a 28 de dezembro de 2017, e 
para o desempenho de funções correspondentes à categoria de Assistente 
Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) da 
carreira geral de Assistente Operacional, na 1.ª posição remuneratória 
e nível 1 da tabela remuneratória única (€557,00).

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

3 de janeiro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311050743 

 Aviso n.º 1038/2018

Mobilidade na Modalidade Mobilidade na Categoria
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios 

dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna -se 
público que, autorizei a colocação em regime de mobilidade interna, 
na modalidade mobilidade na categoria, pelo período de 18 meses, com 
efeitos a partir de 2 de janeiro de 2018, de Rui José Pitaça Luna, para 
exercer funções correspondentes à categoria de Técnico de Informá-
tica, Grau 1, Nível 1, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 92.º, n.os 1 e 2, 
alínea b), 93.º, n.º 2, 94.º, n.º 1, alínea a), 97.º, n.º 1, alínea a), e 153.º, 
n.º 1, todos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) e 
artigo 38.º, n.º 2, alínea d), da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 
aplicável por expressa remissão do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 
29 de dezembro.

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

3 de janeiro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311050849 

 Aviso n.º 1039/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho de assistente operacional 

(turismo) da carreira geral de assistente operacional
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios 

dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna -se pú-
blico que, 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, e com referência à alínea a) do n.º 2 
do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
na sequência de procedimento concursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho de Assistente Operacional (Turismo) da Carreira Geral 
de Assistente Operacional, aberto por aviso n.º 295/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, em 06/01/2017 e na Bolsa de 
Emprego, em 06/01/2017 com o código de oferta n.º OE201701/0105, 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas, com os 
seguintes trabalhadores:

Paula Susana Maia Vieira da Costa, Mário João Pires Correia, Paula 
Alexandra Pires Marques, Paula Alexandra Carreira Teixeira Nogueira, 
Ana Catarina da Silva Rodrigues e Susana Maria Cardoso Gonçalves 
com início a 28 de dezembro de 2017, e para o desempenho de funções 
correspondentes à categoria de Assistente Operacional (Turismo) da 


