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Diário da República, 2.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2019
a Câmara Municipal em sua reunião ordinária realizada a 22 (vinte e
dois) novembro de 2018 (dois mil e dezoito), deliberou anular, com os
fundamentos que constam dessa deliberação, o procedimento concursal
comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com vista ao recrutamento de 1 (um) posto de trabalho, previstos
e não ocupados, no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Sabrosa,
na carreira e categoria de técnico superior na área de engenharia civil
que tinha sido aberto pelo Aviso n.º 9300/2018, publicado na 2.ª série
do Diário da República de 9 (nove) de julho de 2018.
28 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de
Sabrosa, Domingos Manuel Alves Carvas, Dr.
311984545

MUNICÍPIO DE SÁTÃO
Aviso n.º 1554/2019
Lista unitária de ordenação final — Homologação
Para efeitos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos do procedimento concursal comum, publicado pelo Aviso n.º 14401/2018, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 194, de 09/10 — Ref. C), da homologação da lista unitária de ordenação final, por despacho datado de
11 de janeiro de 2019, que a mesma se encontra afixada para consulta
no átrio do edifício da Câmara Municipal, sito na Praça Paulo VI, em
Sátão, e disponibilizada na página eletrónica, em www.cm-satao.pt.

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.
9 de janeiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311979775
Aviso n.º 1557/2019
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 doze postos de trabalho de Assistente Operacional
(Jardineiro) da Carreira Geral de Assistente Operacional, aberto por aviso
n.º 58/2018, publicado na Bolsa de Emprego Público, em 15/06/2018
com o código de oferta n.º OE201806/0381, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas, com os seguintes trabalhadores:
Pedro Manuel Azenha Mosca e António Manuel dos Santos com início
a 1 de janeiro de 2019, e para o desempenho de funções correspondentes
à categoria de Assistente Operacional (Jardineiro) da carreira geral de
Assistente Operacional, na 3.ª posição remuneratória e nível 3 da tabela
remuneratória única (€600,00).

14 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo
Manuel Lopes dos Santos.
311979475

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

Aviso n.º 1555/2019

Aviso n.º 1558/2019

Lista unitária de ordenação final — Homologação
Para efeitos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos do procedimento concursal comum, publicado pelo Aviso n.º 14401/2018, no Diário
da República, 2.ª série, n.º 194, de 09/10 — Ref. G), da homologação da
lista unitária de ordenação final, por despacho datado de 11 de janeiro de
2019, que a mesma se encontra afixada para consulta no átrio do edifício
da Câmara Municipal, sito na Praça Paulo VI, em Sátão e disponibilizada
na página eletrónica, em www.cm-satao.pt.
14 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo
Manuel Lopes dos Santos.
311979556

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 1556/2019
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 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 quinze postos de trabalho de assistente operacional (turismo) da
carreira geral de assistente operacional, aberto pelo aviso n.º 48/2018,
publicado na Bolsa de Emprego Público, em 18/04/2018, com o código
de oferta n.º OE201804/0579, foi celebrado contrato de trabalho em
funções públicas com Maria Manuela Campino Apolinário com início a
1 de janeiro de 2019, e para o desempenho de funções correspondentes
à categoria de Assistente Operacional (Turismo) da carreira geral de
Assistente Operacional, na 3.ª posição remuneratória e nível 3 da tabela
remuneratória única (€ 600,00).

9 de janeiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311979759

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 dois postos de trabalho de Assistente Operacional (Vigilância) da
Carreira Geral de Assistente Operacional, aberto por aviso n.º 41/2018,
publicado na Bolsa de Emprego Público, em 16/04/2018 com o código
de oferta n.º OE201804/0485, foram celebrados contratos de trabalho
em funções públicas, com os seguintes trabalhadores:
Fernando Manuel de Almeida Rendeiro Portela e Carlos Manuel Marques de Jesus Alves com início a 1 de janeiro de 2019, e para o desempenho de funções correspondentes à categoria de Assistente Operacional
(Vigilância) da carreira geral de Assistente Operacional, na 3.ª posição
remuneratória e nível 3 da tabela remuneratória única (€600,00).
O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/GAP,
de 20 de outubro.
9 de janeiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311979726
Aviso n.º 1559/2019
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 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

