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Diário da República, 2.ª série — N.º 77 — 18 de abril de 2019
O trabalhador fica dispensado do período experimental nos termos
do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro.
3 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, José Farinha Nunes.
312201412

MUNICÍPIO DE SESIMBRA
Aviso n.º 7047/2019
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do art. 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a cessação do contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da trabalhadora, Francelina Maria Carlos, na carreira e categoria de assistente
operacional, por motivo de pensão de invalidez, da Segurança Social,
com efeitos a partir de 11 de agosto de 2018.
27 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Francisco Manuel Firmino de Jesus.
312191531
Aviso n.º 7048/2019
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signatário,
datado de 27/03/2019, na sequência da entrada em vigor do Regulamento
da Estrutura Orgânica dos Serviços da Câmara Municipal de Sesimbra,
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do n.º 1 do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º da
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi designada, em regime de substituição, a trabalhadora abaixo indicada, a qual possui as condições legais
de recrutamento para o cargo dirigente a substituir, com efeitos a partir
de 1 de abril de 2019:
Ana Patrícia dos Santos Silva, licenciada em Psicologia Social e das
Organizações, no cargo de Dirigente intermédia de 3.º grau da Unidade
Técnica de Formação e Higiene e Segurança no Trabalho.
1 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Francisco Manuel Firmino de Jesus.
312201015

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 7049/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de nove postos de trabalho de assistente operacional (limpeza
de espaços públicos) 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 nove postos de trabalho de Assistente Operacional
(Limpeza de Espaços Públicos) da Carreira Geral de Assistente Operacional, aberto por aviso n.º 295/2017, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 5, em 06/01/2017 e na Bolsa de Emprego, em 06/01/2017
com o código de oferta n.º OE201701/0103, foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas, com Flávio Alexandre Silva Gama com
início a 1 de abril de 2019, e para o desempenho de funções correspondentes à categoria de Assistente Operacional (Limpeza de Espaços
Públicos) 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.

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 nove postos 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,
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas, com Carlos
Alberto Ribeiro Lima e Artur Alberto Teixeira de Araújo com início a
1 de abril 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.
29 de março de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312209035
Aviso n.º 7051/2019
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 do contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do trabalhador
Manuel José Rodrigues Guerreiro, titular da carreira geral e categoria de
Assistente Operacional, posição remuneratória 8, nível remuneratório 8
da Tabela Remuneratória Única (TRU), a que corresponde a remuneração
base mensal de 837,60€, por motivo de ser desligado do serviço, com
efeitos a partir de 1 de abril de 2019.
O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.
29 de março de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312209068
Aviso n.º 7052/2019
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 do contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da trabalhadora
Maria Dulce Damaso dos Santos Rodrigues, titular da carreira geral e
categoria de Assistente Operacional, posição remuneratória 6, nível remuneratório 6 da Tabela Remuneratória Única (TRU), a que corresponde
a remuneração base mensal de 738,05€, por motivo de ser desligado do
serviço, com efeitos a partir de 1 de abril de 2019.
O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.
1 de abril de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.

312209205

Despacho n.º 4231/2019
Designação em regime de substituição

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, torna-se público que, por despachos da Presidente da Câmara, de 28/03/2019, nos
termos do disposto nos artigos 4.º, n.os 2 e 3, 12.º, 19.º, n.º 1, alínea b), e
23.º, todos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e 27.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na redação da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
foi determinada a designação em regime de substituição, com efeitos
desde 7 de março de 2019, dos trabalhadores nos cargos de dirigentes
intermédios de 3.º grau a seguir indicados verificando-se todos os requisitos legais exigidos:

Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios
dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara

Joaquim Afonso Lázaro Moreira, no exercício do cargo de Chefe do
Setor de Arquivo e Documentação (SARQ) da Divisão de Administração

29 de março de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312208955
Aviso n.º 7050/2019

