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 Aviso n.º 13918/2018

Procedimento concursal de recrutamento para constituição de 
vínculo de emprego público no âmbito do programa de regu-
larização extraordinária dos vínculos precários para ocupação 
de três postos de trabalho de técnico superior (administração 
autárquica, contabilidade, finanças e gestão) da carreira geral 
de técnico superior.

Homologação da lista unitária de ordenação final
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, e nos ter-
mos do disposto no artigo 36.º, n.os 4 a 6, 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, aplicável por expressa remissão do artigo 10.º da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, torna -se público que a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal de recrutamento para 
constituição de vínculo de emprego público no âmbito do programa de 
regularização extraordinária dos vínculos precários para ocupação de 
três postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado de técnico superior (administração 
autárquica, contabilidade, finanças e gestão) da carreira geral de técnico 
superior, aberto pelo aviso n.º 21/2018, publicado na Bolsa de Emprego 
Público, em 04/04/2018 com o código de oferta n.º OE201804/0042, 
foi homologada por despacho da Senhora vereadora Carla Guerreiro de 
21/08/2018, encontrando -se a mesma afixada em local visível e público 
da Divisão de Recursos Humanos, sita na Praça do Brasil, n.º 17, em 
Setúbal, e disponibilizada na página da Internet em www.mun -setubal.pt.

Mais se torna público, nos termos dos n.os 4 e 5 do supra citado ar-
tigo 36.º, de que todos os candidatos admitidos ao presente procedi-
mento concursal foram notificados do correspondente ato de homolo-
gação da lista de ordenação final e de que a mesma se encontra afixada 
nestes serviços e disponibilizada na página eletrónica do Município.

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

7 de setembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311663403 

 Aviso n.º 13919/2018

Procedimento concursal de recrutamento para constituição de vín-
culo de emprego público no âmbito do programa de regularização 
extraordinária dos vínculos precários para ocupação de dois 
postos de trabalho de assistente operacional (cozinheiro) da 
carreira geral de assistente operacional.

Homologação da lista unitária de ordenação final
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, e nos termos 
do disposto no artigo 36.º, n.os 4 a 6, 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, aplicável por expressa remissão do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, torna -se público que a lista unitária de ordenação 
final do procedimento concursal de recrutamento para constituição de 
vínculo de emprego público no âmbito do programa de regularização 
extraordinária dos vínculos precários para ocupação de dois postos de 
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado de assistente operacional (cozinheiro) da carreira 
geral de assistente operacional, aberto pelo aviso n.º 43/2018, publicado 
na Bolsa de Emprego Público, em 06/04/2018 com o código de oferta 
n.º OE201804/0162, foi homologada por despacho da Senhora vereadora 
Carla Guerreiro de 21/08/2018, encontrando -se a mesma afixada em 
local visível e público da Divisão de Recursos Humanos, sita na Praça 
do Brasil, n.º 17, em Setúbal, e disponibilizada na página da Internet 
em www.mun -setubal.pt.

Mais se torna público, nos termos dos n.os 4 e 5 do supra citado ar-
tigo 36.º, de que todos os candidatos admitidos ao presente procedi-
mento concursal foram notificados do correspondente ato de homolo-
gação da lista de ordenação final e de que a mesma se encontra afixada 
nestes serviços e disponibilizada na página eletrónica do Município.

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

7 de setembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311663525 

 Aviso n.º 13920/2018

Procedimento Concursal de recrutamento para constituição de 
vínculo de emprego público no âmbito do Programa de Regula-
rização Extraordinária dos Vínculos Precários Para ocupação 
de um posto de trabalho de Assistente Técnico (Topógrafo) da 
Carreira Geral de Assistente Técnico.

Homologação da lista unitária de ordenação final
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, e nos termos 
do disposto no artigo 36.º, n.os 4 a 6, 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, aplicável por expressa remissão do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, torna -se público que a lista unitária de ordenação 
final do procedimento concursal de recrutamento para constituição de 
vínculo de emprego público no âmbito do programa de regularização 
extraordinária dos vínculos precários para ocupação de um posto de 
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado de Assistente Técnico (Topógrafo) da Carreira 
Geral de Assistente Técnico, aberto por aviso n.º 36/2018, publicado 
na Bolsa de Emprego Público, em 04/04/2018 com o código de oferta 
n.º OE201804/0066, foi homologada por despacho da Senhora vereadora 
Carla Guerreiro de 21/08/2018, encontrando -se a mesma afixada em 
local visível e público da Divisão de Recursos Humanos, sita na Praça 
do Brasil n.º 17, em Setúbal, e disponibilizada na página da Internet em 
www.mun -setubal.pt.

Mais se torna público, nos termos dos n.os 4 e 5 do supra citado ar-
tigo 36.º, de que todos os candidatos admitidos ao presente procedimento 
concursal foram notificados do correspondente ato de homologação da 
lista de ordenação final e de que a mesma se encontra afixada nestes 
serviços e disponibilizada na página eletrónica do Município.

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

7 de setembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311663493 

 Aviso n.º 13921/2018

Procedimento concursal de recrutamento para constituição de vín-
culo de emprego público no âmbito do Programa de Regularização 
Extraordinária dos Vínculos Precários para ocupação de um posto 
de trabalho de Técnico Superior (Design) da Carreira Geral de 
Técnico Superior.

Homologação da lista unitária de ordenação final
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, e nos ter-
mos do disposto no artigo 36.º, n.os 4 a 6, 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, aplicável por expressa remissão do artigo 10.º da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, torna -se público que a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal de recrutamento para 
constituição de vínculo de emprego público no âmbito do programa de 
regularização extraordinária dos vínculos precários para ocupação de 
um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado de Técnico Superior (Design) da 
Carreira Geral de Técnico Superior, aberto por aviso n.º 25/2018, pu-
blicado na Bolsa de Emprego Público, em 04/04/2018 com o código de 
oferta n.º OE201804/0058, foi homologada por despacho da Senhora 
vereadora Carla Guerreiro de 21/08/2018, encontrando -se a mesma 
afixada em local visível e público da Divisão de Recursos Humanos, 
sita na Praça do Brasil n.º 17, em Setúbal, e disponibilizada na página 
da Internet em www.mun -setubal.pt.

Mais se torna público, nos termos dos n.os 4 e 5 do supra citado ar-
tigo 36.º, de que todos os candidatos admitidos ao presente procedimento 
concursal foram notificados do correspondente ato de homologação da 
lista de ordenação final e de que a mesma se encontra afixada nestes 
serviços e disponibilizada na página eletrónica do Município.

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

13 de setembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311661816 


