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 Aviso n.º 12977/2018

Procedimento concursal comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado para o 
preenchimento de um lugar de assistente operacional (cantoneiro 
de limpeza).
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 aprovados no procedimento referido em título, aberto por 
aviso publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 48, de 8 de março 
de 2018, a qual foi homologada por meu despacho de 27 de agosto de 
2018, se encontra afixada em local visível e público nestes serviços no 
edifício dos Paços do Município e disponibilizada na página eletrónica 
do Município, em http://www.cm -salvaterrademagos.pt.

27 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Eng. Hélder Manuel Esménio.

311613515 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 12978/2018

Consolidação de mobilidades intercarreiras
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, na sua atual redação, torna-se público que, 
nos termos do artigo 99-A.º da Lei de Trabalho em Funções Públicas, 
aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, foram autorizadas as 
consolidações definitivas das mobilidades intercarreiras, por deliberação 
de Câmara Municipal, em reunião de 21 de junho de 2018, das seguintes 
trabalhadoras:

Elisabete Violante da Costa Loureiro, Inês Maria Martins, Carla 
Cristina da Silva Cavaco Nunes, Isabel Maria da Silva Gonçalves Chai-
nho, Délia da Conceição Louzeiro Candeias David e Silva, Dora Isabel 
Pereira dos Santos Pimentão, Margarida Isabel Sobral Dâmaso Raposo, 
Emília Angelina Afonso Guerreiro, Maria Isabel Sabido Rego Rebôcho, 
Marta Isabel Ramos Cruz e Telma Patrícia Belchior Sebastião, da car-
reira e categoria de Assistente Operacional, para a carreira e categoria 
de Assistente Técnico, posicionadas na 1.ª posição, nível 5 da Tabela 
Remuneratória Única, a que corresponde o valor de 683,13 € (seiscentos 
e oitenta e três euros e treze cêntimos).

No uso de competência subdelegada, pelo despacho exarado no do-
cumento interno com o registo n.º 20349, de 2017-11-15.

10 de agosto de 2018. — A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, Anabela Duarte Cardoso.

311613175 

 Aviso n.º 12979/2018

Consolidação de mobilidade na categoria
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por despacho de 31 de 
julho de 2018, da Sr.ª Vice -Presidente da Câmara Municipal, Margarida 
Santos, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e anuência da 
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral e da trabalhadora, se 
procedeu à consolidação da mobilidade na categoria, da técnica superior 
Nélia da Silva Inácio Brito no Município de Santiago do Cacém, com 
efeitos a 01 de agosto de 2018.

A trabalhadora mantém o posicionamento remuneratório detido na 
situação jurídico funcional de origem, ou seja, 2.ª posição, nível 15 da 
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro.

No uso de competência subdelegada, pelo despacho exarado no do-
cumento interno com o registo n.º 20349, de 2017 -11 -15.

10 de agosto de 2018. — A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, Anabela Duarte Cardoso.

311613207 

 Aviso n.º 12980/2018

Consolidação de mobilidade intercarreiras
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, na sua atual redação, torna -se público 

que, nos termos do artigo 99 -A.º da Lei de Trabalho em Funções Pú-
blicas, aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, foi autorizada 
a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras, por deliberação 
de Câmara Municipal, em reunião de 07 de junho de 2018, com efeitos 
a 01 de junho de 2018, da seguinte trabalhadora:

Hélia Maria Vilhena Pereira Pinela Gonçalves, da carreira e categoria 
de Assistente Técnico, para a carreira e categoria de Técnico Superior, 
posicionada na 2.ª posição, nível 15 da Tabela Remuneratória Única, 
a que corresponde o valor de 1.201,48 € (mil duzentos e um euros e 
quarenta e oito cêntimos).

No uso de competência subdelegada, pelo despacho exarado no do-
cumento interno com o registo n.º 20349, de 2017 -11 -15.

10 de agosto de 2018. — A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, Anabela Duarte Cardoso.

311613183 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 12981/2018

Cessação do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado de Paulo Alexandre Simões Araújo

por motivo de processo disciplinar — despedimento
Em cumprimento da alínea d), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que o, assistente operacional, do mapa 
de pessoal do Município de Setúbal, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, Paulo Alexandre Simões 
Araújo, na sequência do Processo Disciplinar n.º 02/2018, a Câmara 
Municipal de Setúbal em reunião realizada em 20/06/2018, deliberou 
aplicar -lhe a pena de despedimento disciplinar, nos termos do disposto 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 180.º da LTFP, com justa causa, assente 
no n.º 1 e alínea g) do n.º 3 do artigo 297.º do mesmo diploma, pelo que 
cessou a modalidade de vínculo de Emprego Público.

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/17/GAP 
de 20 de outubro.

22 de agosto de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311612081 

 MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Aviso (extrato) n.º 12982/2018

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1 e 2 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público, que na sequência do 
Procedimento Concursal aberto no âmbito do Programa de Regularização 
Extraordinária dos Vínculos Precários, estabelecido pela Lei n.º 112/2017, de 
29 de dezembro, por publicação de aviso na página eletrónica institucional 
do Município de Vimioso e na Bolsa de Emprego Público, foram celebrados 
os seguintes contratos de trabalho em funções por tempo indeterminado:

Com efeitos a 1 de agosto de 2018: Sofia Maria Ventura Diz e Maria 
Bernardete Miranda da Veiga, da carreira unicategorial de Técnico 
Superior, com a remuneração mensal correspondente à posição 2 da 
categoria de Técnico Superior, nível 15 da tabela remuneratória única 
dos trabalhadores que exercem funções públicas;

Com efeito a 3 de agosto de 2018: Ana Marisa Rebelo Cavaleiro 
do Bento, da carreira de Assistente Técnica, categoria de Assistente 
Técnico, com a remuneração mensal correspondente à posição 1 da 
categoria de Assistente Técnico, nível 5 da tabela remuneratória única 
dos trabalhadores que exercem funções públicas;

Com efeitos a 20 de agosto: António Henrique Miranda Gonçalves, da 
carreira unicategorial de Técnico Superior, com a remuneração mensal 
correspondente à posição 2 da categoria de Técnico Superior, nível 15 da 
tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas.

Mais se faz público que, todos os trabalhadores supra referidos ficam 
isentos do cumprimento do período experimental, por aplicação do 
artigo 11.º, da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

28 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, António Jorge 
Fidalgo Martins.

311613912 


