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Vogais suplentes:
César Luís de Miranda Carvalho, Chefe de Divisão;
Isabel Batista Nunes, Assistente Técnica.
21 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, José Farinha
Nunes.
312167831
Aviso n.º 6446/2019
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna-se pública a
lista unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações
desta entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-serta.
pt, do procedimento concursal de regularização restrito a candidatos
abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos
Precários (PREVPAP) para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de
dois postos de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, Setor
de Desporto, aberto pelo aviso publicado na BEP em 5 de dezembro de
2018 com o código de oferta OE201812/0167, a qual foi homologada
por meu despacho de 21 de março de 2019.
26 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, José Farinha
Nunes.
312174627

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 6447/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de nove postos de trabalho de assistente operacional (condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais) da carreira geral de
assistente operacional.
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, e nos termos
do disposto no artigo 36.º, n.os 4 a 6, 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, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal
comum para ocupação de um posto de trabalho de assistente operacional
(condutor de máquinas pesadas e veículos especiais) da carreira geral
de assistente operacional, aberto por aviso n.º 1373/2018, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, em 29/01/2018 e na Bolsa de
Emprego, em 29/01/2018 com o código de oferta n.º OE201801/0354,
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, com Paulo
Alexandre dos Santos Fernandes com início a 14 de março de 2019, e
para o desempenho de funções correspondentes à categoria de Assistente
Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) da
carreira geral de Assistente Operacional, na 4.ª posição remuneratória
e nível 4 da tabela remuneratória única (€635,07).
O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/GAP,
de 20 de outubro.
21 de março de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312176425
Aviso n.º 6448/2019
Procedimento concursal de recrutamento para constituição de vínculo de emprego público no âmbito do programa de regularização
extraordinária dos vínculos precários para ocupação de um posto
de trabalho de técnico superior (engenharia do ambiente) da
carreira geral de técnico superior.
Homologação da lista unitária de ordenação final
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, e nos termos
do disposto no artigo 36.º, n.os 4 a 6, 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, aplicável por expressa remissão do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro, torna-se público que a lista unitária de ordenação
final do procedimento concursal de recrutamento para constituição de
vínculo de emprego público no âmbito do programa de regularização
extraordinária dos vínculos precários para ocupação de um posto de tra-

balho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado de técnico superior (engenharia do ambiente) da carreira
geral de técnico superior, aberto por aviso n.º 148/2018, publicado na
Bolsa de Emprego Público, em 28/12/2018 com o código de oferta
n.º OE201812/0807, foi homologada por meu despacho de 20/03/2019,
encontrando-se a mesma afixada em local visível e público da Divisão
de Recursos Humanos, sita na Praça do Brasil n.º 17, em Setúbal, e
disponibilizada na página da Internet em www.mun-setubal.pt.
Mais se torna público, nos termos dos n.os 4 e 5 do supracitado artigo 36.º, de que todos os candidatos admitidos ao presente procedimento
concursal foram notificados do correspondente ato de homologação da
lista de ordenação final e de que a mesma se encontra afixada nestes
serviços e disponibilizada na página eletrónica do Município.
O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/GAP,
de 20 de outubro.
21 de março de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312176393
Aviso n.º 6449/2019
Consolidação Definitiva das Situações de Mobilidade
Intercarreiras e Intercategorias
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 a
Presidente da Câmara, por despacho de 22 de março de 2019, consolidou
definitivamente as mobilidades intercarreiras e categorias, nos termos do
disposto no artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (que aprovou o Orçamento
de estado para 2017), dos trabalhadores que a seguir se individualizam e que
se encontram a exercer funções, desde 1 de agosto de 2018, na situação de
mobilidade intercarreiras e intercategorias nas categorias que se referem:
Carla Sofia Paulino Vizinho Bacalhau na categoria de Assistente
Técnico da carreira geral de Assistente Técnico, sendo remunerada pelo
nível remuneratório 8 da tabela remuneratória única, a que corresponde
a posição remuneratória 3 da respetiva categoria e a remuneração base
mensal de 837,60€;
Daniel Crispim Gomes Quintas e Francisco José Guerreiro Alfredo
na categoria de Encarregado Operacional da carreira geral de Assistente
Operacional, sendo remunerada pelo nível remuneratório 8 da tabela
remuneratória única, a que corresponde a posição remuneratória 1 da
respetiva categoria e a remuneração base mensal de 837,60€;
As consolidações definitivas nas categorias produzem efeitos a partir
do dia 1 de abril de 2019.
O Vereador com competência delegada pelo Despachon.º 198/2017/GAP,
de 20 de outubro.
22 de março de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312188649
Aviso n.º 6450/2019
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 trabalhadores que a seguir se individualizam, por motivo de serem desligados
do serviço:
Aldina Amélia Pereira Fernandes Ribeiro, com a categoria de Assistente Operacional, posição remuneratória 4, nível remuneratório 4 da
Tabela Remuneratória Única (TRU), a que corresponde a remuneração
base mensal de 635,07€ com efeitos a partir de 01/04/2019;
Benjamim Marques, com a categoria de Assistente Operacional, posição remuneratória 4, nível remuneratório 4 da Tabela Remuneratória
Única (TRU), a que corresponde a remuneração base mensal de 635,07€
com efeitos a partir de 01/04/2019;
Carlos Manuel Ferreira Coelho, com a categoria de Assistente Operacional, posição remuneratória 4, nível remuneratório 4 da Tabela
Remuneratória Única (TRU), a que corresponde a remuneração base
mensal de 635,07€ com efeitos a partir de 01/04/2019;

