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Aviso n.º 17395/2018

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 três postos de
trabalho de assistente operacional (carregador) da carreira geral de assistente
operacional, aberto por aviso n.º 49/2018, publicado na Bolsa de Emprego
Público, em 05/04/2018 com o código de oferta n.º OE201804/0104, foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas com Flávio Alexandre
Alves Cabral com início a 1 de novembro de 2018, e para o desempenho de
funções correspondentes à categoria de Assistente Operacional (Carregador)
da carreira geral de Assistente Operacional, na 2.ª posição remuneratória e
nível 2 da tabela remuneratória única (€580,00).
O Vereador, com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.
14 de novembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311842098
Aviso n.º 17396/2018
Procedimento Concursal de Recrutamento para Constituição de
Vínculo de Emprego Público no Âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários para Ocupação de
Quinze Postos de Trabalho de Assistente Operacional (Turismo)
da Carreira Geral de Assistente Operacional.
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 quinze postos
de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado de Assistente Operacional (Turismo) da Carreira
Geral de Assistente Operacional, aberto por 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 homologada por meu despacho de 14/11/2018,
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 supra citado 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.
15 de novembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311842146

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 doze postos
de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado 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, foi homologada por meu despacho de
14/11/2018, 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 supra citado 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.
15 de novembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311842357
Aviso n.º 17398/2018
Procedimento concursal de recrutamento para constituição de vínculo de emprego público no âmbito do Programa de Regularização
Extraordinária dos Vínculos Precários para ocupação de dois
postos de trabalho de técnico superior (comunicação social) 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 dois postos de
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado de técnico superior (comunicação social) da carreira geral de técnico superior, aberto por aviso n.º 23/2018, publicado
na Bolsa de Emprego Público, em 06/04/2018 com o código de oferta
n.º OE201804/0155, foi homologada por meu despacho de 15/11/2018,
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 supra citado 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.
16 de novembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311842398

Aviso n.º 17397/2018

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Procedimento Concursal de Recrutamento para Constituição de
Vínculo de Emprego Público no Âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários para Ocupação de
Doze Postos de Trabalho de Assistente Operacional (Jardineiro)
da Carreira Geral de Assistente Operacional.

Aviso n.º 17399/2018

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

Abertura de período de discussão
Pedro Paulo Ramos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, torna público, para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 4 do
artigo 191.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial,
publicado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, conjugado com o
n.º 2 do artigo 12.º do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas (RERAE), publicado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014,

