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Quadro: _______________________________________________
Vínculo: ______________________________________________
Número de identificação fiscal: ______________
Cartão de cidadão n.º: ____________
Data de nascimento: __/__/_____ 
N.º elementos do agregado familiar ____________
Morada: ______________________________________________
Código postal ________________________________
Telefone: ______________________
Número de elementos do agregado familiar: __________________
Benefício a que se candidata: ______________________________

311898418 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 19286/2018

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 dos contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado dos trabalha-
dores que a seguir se individualizam, por motivo de serem desligados 
do serviço:

Armando Palongo Nunes, com a categoria de Assistente Operacional, 
posição remuneratória 6, nível remuneratório 6 da Tabela Remuneratória 
Única (TRU), a que corresponde a remuneração base mensal de 738,05€ 
com efeitos a partir de 01/12/2018;

Custódio José Pereira Reis, com a categoria de Assistente Operacional, 
posição remuneratória 7, nível remuneratório 7 da Tabela Remuneratória 
Única (TRU), a que corresponde a remuneração base mensal de 789,54€ 
com efeitos a partir de 01/12/2018;

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

3 de dezembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311897365 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Aviso n.º 19287/2018
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho da sig-

natária de 6 de dezembro de 2018, no uso da competência delegada 
pelo Presidente da Câmara, foi deferida a licença sem remuneração, ao 
abrigo dos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, da 
trabalhadora Mafalda Vanessa Alves Firme, com a categoria de Assis-
tente Operacional, com início a 17 de dezembro de 2018 e término a 
30 de julho de 2019.

10 de dezembro de 2018. — A Vereadora, Cláudia Horta Ferreira.
311898831 

 MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

Aviso n.º 19288/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto na alínea b) e 

n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público 
que, na sequência do procedimento concursal comum para Contratação 
a Termo Resolutivo Incerto de um Técnico Superior para o preen-
chimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico 
Superior — Engenharia Industrial/Engenharia Eletrotécnica, aberto pelo 
Aviso n.º 3966/2018, Referência B, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 59, de 23 de março de 2018, foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo Incerto com Gaspar 
Gonçalves Vieira, categoria de Técnica Superior, carreira de Técnica 
Superior, sendo -lhe atribuída a remuneração correspondente à 2.ª posição 
remuneratória da carreira de Técnica Superior, nível remuneratório 15, 

 Aviso n.º 19289/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto na alínea b) e 

n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público 
que, na sequência do procedimento concursal comum para Contrata-
ção a Termo Resolutivo Certo de um Técnico Superior para o preen-
chimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico 
Superior — 1.º Ciclo de Estudos em Serviço Social, aberto pelo Aviso 
n.º 1872/2018, Referência D, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 29, de 09 de fevereiro de 2018, foi celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo com Ana Lúcia Ribeiro 
Rocha, categoria de Técnica Superior, carreira de Técnica Superior, 
sendo -lhe atribuída a remuneração correspondente à 2.ª posição remu-
neratória da carreira de Técnica Superior, nível remuneratório 15, da 
Tabela Remuneratória Única, pelo montante pecuniário de 1 201,48 € 
(mil duzentos e um euros e quarenta oito cêntimos), com efeitos a 15 
de novembro de 2018.

O júri de acompanhamento do período experimental tem a seguinte 
composição:

Presidente: Dr.ª Elsa Ribeiro (Vereadora);
Vogais Efetivos: Dr.ª Teresa Dias (Dirigente Intermédio de 3.º Grau) 

e Dr. Avelino Simões (Técnico Superior).
Vogais Suplentes: Dr. Afonso Barroso (Vereador) e Dr.ª Susana Fran-

cisco (Dirigente Intermédio de 3.º Grau).

6 de dezembro de 2018. — O Presidente de Câmara, Eng. António 
Cardoso Barbosa.

311900871 

 Aviso n.º 19290/2018

Regresso ao serviço de licença sem vencimento

Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 4.º, conjugado com o artigo 280.º e 281.º do Anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público 
que por despacho de 03 de dezembro de 2018, foi autorizado o pedido de 
regresso ao serviço, da situação de licença sem remuneração, solicitada 
pelo trabalhador do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, Eduardo 
Jorge Abreu Correia, com a categoria/carreira de Assistente Técnico, 
com efeitos a partir do dia 01 de dezembro de 2018.

6 de dezembro de 2018. — O Presidente de Câmara, Eng. António 
Cardoso Barbosa.

311900652 

 Aviso n.º 19291/2018

Consolidação definitiva de mobilidade intercarreiras

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público que a câmara Municipal de 
Vieira do Minho, por deliberação tomada em reunião ordinária de 31 de 
outubro de 2018, sob proposta do senhor Presidente da Câmara muni-
cipal, deliberou consolidar definitivamente a mobilidade intercarreiras, 
por reunir todas as condições previstas no artigo 99.º -A da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), artigo aditado pelo n.º 1 do 
artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e artigo 27.º da Lei 
n.º 114/2017 de 29 de dezembro do trabalhador João Barbosa Carvalho, 
com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
do mapa de pessoal deste município, na categoria/carreira de Técnico Su-
perior, com efeitos a 01 de novembro de 2018, auferindo a remuneração 
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15 da 
tabela remuneratória única, atualmente no valor pecuniário de 1 201,48 € 
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).

6 de dezembro de 2018. — O Presidente de Câmara, Eng.º António 
Cardoso Barbosa.

311900709 

da Tabela Remuneratória Única, pelo montante pecuniário de 1 201,48 € 
(mil duzentos e um euros e quarenta oito cêntimos), com efeitos a 01 
de setembro de 2018.

6 de dezembro de 2018. — O Presidente de Câmara, Eng. António 
Cardoso Barbosa.

311900814 


