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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) e ar-
tigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP), na sequência 
de procedimento concursal de regularização para ocupação de dois postos 
de trabalho de assistente operacional (motorista de pesados) da carreira 
geral de assistente operacional, aberto por aviso n.º 56/2018, publicado 
na Bolsa de Emprego Público, em 15/06/2018 com o código de oferta 
n.º OE201806/0380, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
com Mário Fernandes da Silva com início a 3 de dezembro de 2018, e para 
o desempenho de funções correspondentes à categoria de Assistente Opera-
cional (Motorista de Pesados) 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.

12 de dezembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311931343 

 Aviso n.º 711/2019

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas na se-
quência de procedimento concursal de regularização no âmbito 
do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Pre-
cários (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 dois postos de trabalho de técnico superior 
(comunicação social) da carreira geral de técnico superior, aberto por aviso 
n.º 23/2018, publicado na Bolsa de Emprego Público, em 06/04/2018 com o 
código de oferta n.º OE201804/0155, foram celebrados contratos de trabalho 
em funções públicas, com os seguintes trabalhadores:

Vera Cristina Matias Mariano Crujeira e Micaela Andreia Sambento 
Pina Neves com início a 3 de dezembro de 2018, e para o desempenho de 
funções correspondentes à categoria de Técnico Superior (Comunicação 
Social) da carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição remunera-
tória e nível 15 da tabela remuneratória única (€1201,48).

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

12 de dezembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311931246 

 Aviso n.º 712/2019

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas na se-
quência 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 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) 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 dois postos de trabalho de técnico superior (animação cultural) da 
carreira geral de técnico superior, aberto pelo aviso n.º 26/2018, publi-
cado na Bolsa de Emprego Público, em 04/04/2018 com o código de 
oferta n.º OE201804/0060, foram celebrados contratos de trabalho em 
funções públicas, com os seguintes trabalhadores:

Bruno Alexandre Marcos Frazão e Cátia Marina Henrique Oliveira, 
com início a 3 de dezembro de 2018, e para o desempenho de funções 
correspondentes à categoria de Técnico Superior (Animação Cultural) 
da carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição remuneratória e 
nível 15 da tabela remuneratória única (€ 1201,48).

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

12 de dezembro de 2018, — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311931749 

 Aviso n.º 713/2019

Celebração de contrato 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 domí-
nios 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 refe-
rência 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 cinco postos de trabalho de assistente 
operacional (serviços gerais) da carreira geral de assistente opera-
cional, aberto por aviso n.º 40/2018, publicado na Bolsa de Emprego 
Público, em 09/04/2018 com o código de oferta n.º OE201804/0205, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas com Daniel 
Ramalho Ferreira com início a 3 de dezembro de 2018, e para o 
desempenho de funções correspondentes à categoria de Assistente 
Operacional (Serviços Gerais) da carreira geral de Assistente Opera-
cional, 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.

12 de dezembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311931384 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Aviso n.º 714/2019
Nos termos e para os efeitos conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e do n.º 6 do artigo 36.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a Lista Unitária 
de Ordenação Final relativa ao procedimento concursal para preen-
chimento de 5 postos de trabalho da carreira e categoria de assistente 
operacional na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, no âmbito do programa de regularização ex-
traordinária dos vínculos precários se encontra afixada em local visível 
e público das instalações dos recursos humanos e disponibilizada na 
página eletrónica da Câmara Municipal em www.cm -tavira.pt.

20 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Jorge Botelho.

311933247 

 Aviso n.º 715/2019
Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 

do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, se faz público que, na sequên-
cia do Procedimento Concursal Comum para ocupação de 3 postos de 
trabalho na carreira/categoria de assistentes operacionais, cujo aviso 
de abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142, 
de 25 de julho de 2018, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, com inicio em 20/12/2018, com os 
seguintes candidatos:

Pedro Miguel Vieira Dias, Jaime de Jesus Rodrigues e Paulo Manuel 
Constantino Lopes.

A remuneração é a correspondente à 1.ª posição nível 1 — 580,00 €.
20 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 

Jorge Botelho.
311933571 

 Aviso n.º 716/2019
Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do 

n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, se faz público que, 
na sequência do Procedimento Concursal Comum para ocupação de 
um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, 
licenciatura em Engenharia dos Recursos Hídricos, cujo aviso de 
abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 
27 de junho de 2018, foi celebrado contrato de trabalho em funções 


