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à família dos estabelecimentos de educação pré-escolar, nos termos
do n.º 2 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, pelo prazo de
30 dias, a contar da data da publicação do presente edital no “Diário
da República”.
Nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, convidam-se os interessados, devidamente identificados,
a dirigir, por escrito, ao Presidente da Câmara Municipal eventuais
sugestões, dentro do período atrás referido, para a Câmara Municipal,
Largo da Câmara, 3660-436 São Pedro do Sul, ou através do endereço
eletrónico geral@cm-spsul.pt.
Mais faz saber que o exemplar da proposta de Regulamento de funcionamento dos serviços da componente de apoio à família nos estabelecimentos de educação do 1.º ciclo do ensino básico e das atividades
de animação e de apoio à família dos estabelecimentos de educação
pré-escolar, pode ser consultado no Apoio Administrativo da Divisão
de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social deste Município, durante
o horário normal de funcionamento e no site desta Câmara Municipal,
em www.cm-spsul.pt.
Para constar se lavrou este edital e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos locais do costume.
14 de novembro de 2018. — A Vereadora, Teresa Sobrinho.
311880581

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 18836/2018
Pessoal desligado do serviço
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, nos termos e para os efeitos previstos na alínea d)
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a cessação
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
da trabalhadora Margarida Álvares Mirão Barroso Lisboa, titular da
carreira geral e categoria de Técnico Superior (Arquitetura), posição
remuneratória 13, nível remuneratório 54 da Tabela Remuneratória
Única (TRU), a que corresponde a remuneração base mensal de
3209,67€, por motivo de ser desligado do serviço, com efeitos a partir
de 1 de dezembro de 2018.
O Vereador com competência delegada pelo Despacho
n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro.
28 de novembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311880816
Aviso n.º 18837/2018
Celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas na Sequência de Procedimento Concursal de Regularização no Âmbito
do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários (PREVPAP).
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 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) e artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro (PREVPAP), na sequência de procedimento concursal de
regularização para ocupação de três postos de trabalho de assistente
operacional (carregador) da carreira geral de assistente operacional,
aberto por aviso n.º 49/2018, publicado na Bolsa de Emprego Público, em 05/04/2018 com o código de oferta n.º OE201804/0104,
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas com Pedro
Miguel Dias Rodrigues de Almeida com início a 3 de dezembro de
2018, e para o desempenho de funções correspondentes à categoria
de Assistente Operacional (Carregador) da carreira geral de Assistente Operacional, na 2.ª posição remuneratória e nível 2 da tabela
remuneratória única (€580,00).
O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.
29 de novembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311880881

MUNICÍPIO DE SILVES
Aviso n.º 18838/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 4 e
n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, homologuei em
três de dezembro de dois mil e dezoito, a conclusão com sucesso, do
período experimental das trabalhadoras, contratadas na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
Rita Isabel da Silva Grade e Stela dos Reis Águas da Conceição, com
a categoria de Assistente Operacional (área de atividade — Auxiliar de
Ação Educativa).
4 de dezembro de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
311880305

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
Aviso n.º 18839/2018
Celebração de contratos no âmbito de procedimentos
concursais com vista à regularização extraordinária
de vínculos precários — Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro
Para os efeitos 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 foram celebrados contratos de trabalho em regime de funções públicas por
tempo indeterminado no âmbito da abertura de procedimentos concursais
com vista à regularização extraordinária de vínculos precários, com
efeitos a 01 de dezembro de 2018, com os seguintes trabalhadores:
Aida Filipa Moreira da Silva, na carreira e categoria de Técnico Superior
(área de Psicologia), com a remuneração correspondente à 2.ª posição
remuneratória e 15.º nível remuneratório (1.201,48 euros), relativo à oferta
publicitada na Bolsa de Emprego Público sob o código OE201806/0249,
Anabela da Silva Simões, na carreira e categoria de Técnico Superior
(área de Proteção Civil), com a remuneração correspondente à 2.ª posição
remuneratória e 15.º nível remuneratório (1.201,48 euros), relativo à oferta
publicitada na Bolsa de Emprego Público sob o código OE201806/0250;
Sónia Terreira Sousa, na carreira e categoria de Técnico Superior (área
de Apoio ao Agricultor), com a remuneração correspondente à 2.ª posição
remuneratória e 15.º nível remuneratório (1.201,48 euros), relativo à oferta
publicitada na Bolsa de Emprego Público sob o código OE201806/0251;
Tiago Marcelo Oliveira Dias, na carreira e categoria de Assistente
Técnico (Secção de Águas, Saneamento e Serviços Urbanos), com
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, 5.º nível
remuneratório (683,13 euros), relativo à oferta publicada na Bolsa de
emprego Público sob o código OE201806/0252;
Adriano Aquilino da Silva Rodrigues Pereira, na carreira e categoria
de Assistente Técnico (Serviço de Apoio às Juntas de Freguesia), com
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, 5.º nível
remuneratório (683,13 euros), relativo à oferta publicada na Bolsa de
emprego Público sob o código OE201806/0253;
Nuno Manuel Carvalho Fernandes, na carreira e categoria de
Assistente Operacional (Condução de veículos), com a remuneração
correspondente à 1.ª posição remuneratória e 1.º nível remuneratório
(580,00 euros), relativo à oferta publicitada na Bolsa de Emprego Público
código OE201806/0258;
Belmiro Barbosa Araújo, na carreira e categoria de Assistente Operacional (Serviço de manutenção do sistema de abastecimento de água),
com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e 1.º nível
remuneratório (580,00 euros), relativo à oferta publicitada na Bolsa de
Emprego Público código OE201806/0260;
4 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Manuel João Sampaio Tibo.
311880727

MUNICÍPIO DE TRANCOSO
Aviso n.º 18840/2018
Designação em Comissão de Serviço no Cargo de Dirigente
Intermédio de 3.º Grau da Subunidade
de Planeamento e Acompanhamento de Obras
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,

