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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 quatro postos de trabalho de Técnico Superior (Jurista) da carreira 
geral de técnico superior, aberto pelo Aviso n.º 24/2018, publicado 
na Bolsa de Emprego Público, em 04/04/2018 com o código de oferta 
n.º OE201804/0045, foram celebrados contratos de trabalho em funções 
públicas, com os seguintes trabalhadores:

Camila Cunha Martins Ferreira, Teresa Maria Augusto, Tomé de Oli-
veira Martins e Rita Lucas Campos de Jesus com início a 1 de outubro 
de 2018, e para o desempenho de funções correspondentes à categoria 
de Técnico Superior (Jurista) 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.

18 de outubro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311795304 

 Aviso n.º 17047/2018

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas na sequên-
cia 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 um posto de trabalho de assistente técnico (construção civil) da 
carreira geral de assistente técnico, aberto por aviso n.º 35/2018, pu-
blicado na Bolsa de Emprego Público, em 04/04/2018 com o código 
de oferta n.º OE201804/0062, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas com Sara Cristina Domingos Simões com início a 1 
de outubro de 2018, e para o desempenho de funções correspondentes 
à categoria de Assistente Técnico (Construção Civil) da carreira geral 
de Assistente Técnico, na 1.ª posição remuneratória e nível 5 da tabela 
remuneratória única (€683,13).

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

18 de outubro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311795264 

 Aviso n.º 17048/2018

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas na sequên-
cia 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 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 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 um posto de trabalho 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 celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas com Ana Margarida Gonçalves Xavier com início a 1 
de outubro de 2018, e para o desempenho de funções correspondentes 
à categoria de Técnico Superior (Design) 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.

18 de outubro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311795297 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 17049/2018
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, torna -se público que, por despacho de 
1 de outubro de 2018 e na sequência da aprovação em concurso interno 
de acesso limitado, aberto por aviso datado de 26 de julho de 2018 e 
afixado em 30 de julho de 2018, para ocupação de quinze lugares de 
Agente Graduado da carreira de Polícia Municipal (carreira não revista), 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, com os seguintes trabalhadores: Alberto Jordão Moreira 
Dias, João Martins Almeida Ribeiro Oliveira, José Manuel Fonseca 
Soares, Luís Carlos Hipácio Gonçalves, Luís José Oliveira Berbem, Luís 
Miguel Correia Veiga, Marco José Gomes Cavaqueira, Marlene Almeida 
Santos, Miquelina Maria da Costa Moreira, Paulo Jorge Serra Garção, 
Pedro Manuel Amorim Gonçalves, Rui Paulo Nogueira Loureto, Sérgio 
Paulo Valente Alcântara, Teresa Alexandra Afonso Ruivo e Virgílio 
Ferreira da Costa da Silva, para o 1.º escalão — índice 269 (posição 
remuneratória intermédia entre o 9.º e o 10.º nível remuneratório), 
correspondente à remuneração mensal de 923,42 euros, com efeitos a 
01 de outubro de 2018.

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 5-
-AID/2018, de 04 de outubro.

18 de outubro de 2018. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, em regime de substituição, Teresa Mesquita.

311798026 

 Aviso (extrato) n.º 17050/2018
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, torna -se público que, por despacho 
de 14 de setembro de 2018 e na sequência da aprovação em concurso 
interno de acesso limitado, aberto por aviso datado de 10 de agosto 
de 2018 e afixado em 13 de agosto de 2018, para ocupação de um 
lugar de Fiscal de Mercados e Feiras Especialista Principal da carreira 
de Fiscal de Mercados e Feiras (carreira não revista), foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
com Cíntia Florinda Saraiva, para o 1.º escalão — índice 316 (posição 
remuneratória intermédia entre 12.º e o 13.º nível remuneratório), 
correspondente à remuneração mensal de 1.084,76 euros, com efeitos 
a 01 de outubro de 2018.

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 5-
-AID/2018, de 04 de outubro.

18 de outubro de 2018. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, em regime de substituição, Teresa Mesquita.

311798894 

 Aviso (extrato) n.º 17051/2018
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, torna -se público que, por despacho de 15 
de outubro de 2018 e na sequência da aprovação em concurso interno 
de acesso limitado, aberto por aviso datado de 26 de julho de 2018 e 
afixado em 30 de julho de 2018, para ocupação de catorze lugares de 
Agente Municipal de 1.ª Classe da carreira de Polícia Municipal (car-
reira não revista), foram celebrados contratos de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, com Ana Rita Montezo Casquinha, 
André Filipe Galamas Antunes, António Aires Lopes, Bruno José Claro 
Carvalho Penteado, Cátia Sofia Ramos Cabeleira, Célia Clara Gouveia de 
Sousa, Clarisse Manso Cunha, Joel Filipe Teixeira Arbuéz Gomes, Luís 
Manuel Feijão da Silva Namora, Marta Maria Pinto Rijo, Paula Martins 
Silva, Raquel do Rosário Pinho Costa, Ricardo Emanuel Jesus Bastos 
e Tiago Miguel Rodrigues Fradique, para o 1.º escalão — índice 222, 
(posição remuneratória intermédia entre o 6.º e o 7.º nível remuneratório), 
correspondente à remuneração mensal de 762,08 euros, com efeitos a 
15 de outubro de 2018.

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 5-
-AID/2018, de 04 de outubro.

30 de outubro de 2018. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, em regime de substituição, Teresa Mesquita.

311798423 

 Aviso (extrato) n.º 17052/2018
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, torna -se público que, por despacho 
de 24 de setembro de 2018 e na sequência da aprovação em concurso 


