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ANEXO

Modelo do cartão de beneficiário da comparticipação
nas despesas com medicamentos 

  
 311849429 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 18127/2018

Procedimento Concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de 
Técnico Superior.

Homologação da lista unitária de ordenação final
Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º, con-

jugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
a carreira de Técnico Superior com a referência: 42) aberto através do 
Aviso de abertura n.º 5726/2018, publicado no Diário da República 
n.º 82, 2.ª série, de 27.04.2018, foi homologado por despacho da Se-
nhora Vereadora do Pelouro da Juventude e Desporto e Pelouro dos 
Recursos Humanos e Serviços Jurídicos Dr.ª Catarina Araújo, datado 
de 12.11.2018, encontrando -se a mesma afixada na Direção Municipal 
de Recursos Humanos, sita à Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e 
disponibilizada na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.
pt> Educação e emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego 
na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer> Lista unitária de 
ordenação final dos candidatos homologada.

26 de novembro de 2018. — A Diretora Municipal de Recursos Hu-
manos, Salomé Ferreira.

311857497 

Vogais Efetivos: Maria Goreti Fernandes Leite, Chefe de Divisão que 
substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos e Bárbara Taciana 
Sousa Cardoso da Silva Santos, Assistente Técnica.

Vogais Suplentes: Carla Patrícia Costa Fonseca, Chefe de Divisão e 
Daniel Ernesto de Araújo Gomes, Assistente Técnico.

26 de novembro de 2018. — A Diretora Municipal de Recursos Hu-
manos, Salomé Ferreira.

311857537 

 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso n.º 18129/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20/06, torna -se público que foram celebrados contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com as tra-
balhadoras abaixo indicadas, na sequência de procedimento concursal 
para regularização extraordinária dos vínculos precários.

Estefânia Emanuela Martins Catarino aberto pelo aviso n.º OE201806/
0343 — Bolsa de Emprego Público, na carreira e categoria de Assistente 
Técnico com a remuneração de € 683,13, correspondente à 1.ª posi-
ção — nível 5 da tabela remuneratória única, com efeitos a partir do 
dia 06.11.2018.

Isabel Cristina Gomes Ferreira aberto pelo aviso n.º OE201806/
0343 — Bolsa de Emprego Público, na carreira e categoria de As-
sistente Técnico com a remuneração de € 683,13, correspondente à 
1.ª posição — nível 5 da tabela remuneratória única, com efeitos a 
partir do dia 15.11.2018.

15 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Jorge M. R. Vultos Sequeira.

311825282 

 Aviso n.º 18128/2018

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de 
Assistente Técnico.

Alteração da composição de Júri
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 e 3 do artigo 20.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que, 
por despacho da Senhora Vereadora do Pelouro da Juventude e Desporto e 
Pelouro dos Recursos Humanos e Serviços Jurídicos, Dr.ª Catarina Araújo, 
de 20.11.2018, foi alterada a composição de Júri do seguinte procedi-
mento concursal publicado através do Aviso de abertura n.º 8255/2017, 
publicado no Diário da República n.º 140, 2.ª série, de 21.07.2017:

1 — Ref.ª 19) Dez postos de trabalho na categoria e carreira geral de 
Assistente Técnico, para a Direção Municipal de Cultura e Ciência, área 
funcional Museus e Património Cultural, passa a ser a seguinte:

Presidente: Inês Maria Spratley Ferreira Moura Borges, Chefe de 
Divisão.

 Aviso n.º 18130/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20/06, torna -se público que foram celebrados contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os tra-
balhadores abaixo indicados, na sequência do respetivo procedimento 
concursal, com efeitos a partir do dia 01 de outubro de 2018.

Alzira Maria Leite de Oliveira e Silva aberto pelo aviso n.º 7774/
2017 — Diário da República 2.ª série, n.º 131 de 10.07.2017, na carreira 
e categoria de Assistente Técnico com a remuneração de €683,13, cor-
respondente à 1.ª posição — nível 5 da tabela remuneratória única.

Estela Mariana Marques da Costa aberto pelo aviso n.º 7774/
2017 — Diário da República 2.ª série, n.º 131 de 10.07.2017, na car-
reira e categoria de Assistente Técnico com a remuneração de €683,13, 
correspondente à 1.ª posição — nível 5 da tabela remuneratória única.

Ana de Azevedo Oliveira Guimarães dos Santos aberto pelo aviso 
n.º 7774/2017 — Diário da República 2.ª série, n.º 131 de 10.07.2017, na 
carreira e categoria de Técnico Superior com a remuneração de €1201,48, 
correspondente à 2.ª posição — nível 15 da tabela remuneratória única.

15 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Jorge M. R. Vultos Sequeira.

311839928 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 18131/2018

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 do trabalhador 
Aníbal Humberto dos Santos Martins Mouta, titular da carreira geral e 
categoria de Assistente Operacional, posição remuneratória 4, nível re-
muneratório 4 da Tabela Remuneratória Única (TRU), a que corresponde 
a remuneração base mensal de 635,07€, por motivo de ser desligado do 
serviço, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2018.

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

13 de novembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311849201 


