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denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de descriminação.
26 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Fernando Brito Nogueira.
312110774

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
Deliberação n.º 325/2019
O Regulamento (UE) n.º 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação
desses dados (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados — RGPD)
prevê, no seu artigo 37.º, que a entidade responsável pelo tratamento de
dados pessoais designe um encarregado da proteção de dados, sempre
que, designadamente, o tratamento seja efetuado por uma autoridade
ou organismo público.
O RGPD entrou em vigor em 25 de maio de 2016, sendo aplicável a
partir de 25 de maio de 2018.
Por proposta do Senhor Presidente da Câmara Prof. Dr. Eduardo Vítor
Rodrigues, a Câmara Municipal, em 21 de janeiro de 2019, deliberou, nos
termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 6 do artigo 37.º do RGPD, designar
como Encarregado da Proteção de Dados do Município de Vila Nova de
Gaia, a Sra. Dra. Maria da Luz Pinho Oliveira Alves, técnica superior
do Mapa de Pessoal do Município, com licenciatura em Administração
Pública, pós-graduação em Contabilidade e Finanças Públicas Locais e
Mestrado em Administração Pública, área de especialização em Gestão
Pública e Politicas Públicas, com efeitos àquela data, por reconhecidamente deter as qualidades profissionais e as aptidões necessárias ao
desempenho das inerentes funções.
22 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo
Vítor Rodrigues.
312094331

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Aviso n.º 4789/2019
Celebração de Contratos de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1 e 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público, que na sequência
do Procedimento Concursal aberto no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, estabelecido pela Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por publicação de aviso na página
eletrónica institucional do Município de Vimioso e na Bolsa de Emprego
Público, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com os seguintes trabalhadores:
Marisa da Conceição Raposo Meirinhos, Maria Inês Xavier do Fundo,
Ana Isabel Lopes Torrão, Maria Helena dos Anjos Preto, Bárbara Conceição Gonçalves Afonso e Susana Sofia Carvalho Pires, com efeitos a
28 de dezembro de 2018, da carreira e categoria de Assistente Operacional, com a remuneração mensal correspondente à posição 1 da categoria
de Assistente Operacional, nível 1 da tabela remuneratória única dos
trabalhadores que exercem funções públicas;
Ângela Gonçalves Afonso Cordeiro, Lúcia de Fátima Ramos Fernandes, Ricardo José Pimentel Ferreira, Vera Lúcia Pais Granado, Tiago José
Martins Falcão, Luísa Maria Ropio Coelho, António Augusto Xavier Alves, Sónia Madalena Correia Rodrigues Pereira, Felisbina Jardino Brás,
Valério Eurico Alves Fernandes, Avelino dos Santos Moreira Aguiar,
José Cândido Galhardo Miguel, Carlos António Alves Afonso, Eduardo
António Gonçalves Fernandes, Tiago Manuel Fernandes Afonso, com
efeitos a 11 de fevereiro de 2019, da carreira e categoria de Assistente
Operacional, com a remuneração mensal correspondente à posição 1
da categoria de Assistente Operacional, nível 1 da tabela remuneratória
única dos trabalhadores que exercem funções públicas;

Os períodos experimentais relativos aos referidos contratos, regem-se
pela aplicação do artigo 11.º, da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
15 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, António Jorge
Fidalgo Martins.
312102941

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALHANDRA, SÃO JOÃO
DOS MONTES E CALHANDRIZ
Aviso n.º 4790/2019
Listas de Ordenação Final e Celebração de Contratos
de Trabalho a Termo Resolutivo Incerto
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que as Listas Unitárias de Ordenação Final, dos procedimentos concursais abertos através do aviso n.º 16845, publicados
no Diário da República, 2.ª série, n.º 223 de 20 de novembro de 2018,
3 postos de Assistente Operacional-Cantoneiro de Limpeza e 1 posto
de Assistente Operacional — Auxiliar Administrativo e que foram homologadas em reunião de Executivo de 29 de janeiro e 8 de fevereiro
de 2019, respetivamente, estão publicitadas em local visível e público
da sede desta União de Freguesias.
Mais se torna público que, nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, foram celebrados contratos de trabalho a
Termo Resolutivo Incerto com os seguintes trabalhadores:
Serafim da Silva, Manuel Paulo da Conceição Silva, Mariana José
Grilo Corrula Abrantes, para a carreira e categoria de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), com a remuneração correspondente à
1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 1, da Tabela Remuneratória Única, com início de funções no dia 1 de fevereiro de 2019,
por deliberação do Executivo da União de Freguesias de Alhandra, São
João dos Montes e Calhandriz, de 29 de janeiro de 2019.
Telma Patrícia Légua Valério, para a carreira e categoria de Assistente Operacional (Auxiliar Administrativa), com a remuneração
correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório
1, da Tabela Remuneratória Única, com início de funções no dia
11 de fevereiro de 2019, por deliberação do Executivo da União de
Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, de 8 de
fevereiro de 2019.
13 de fevereiro de 2019. — O Presidente da União de Freguesias,
Mário António Gaspar Nunes Cantiga.
312098211

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE,
PRAGAL E CACILHAS
Aviso n.º 4791/2019
Conforme deliberação aprovada em reunião do Executivo da União
das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, realizada
em 25/09/2018 (proposta n.º 156/2018), foi aberto procedimento concursal para a admissão de dois Assistentes Operacionais, na modalidade de
relação jurídica de emprego público e por um período de 6 (seis) meses,
eventualmente renováveis.
Cumpridas que foram as etapas que a legislação prevê para o citado
concurso (de acordo com a Portaria 145-A/2011 de 06 de abril) foi
aprovada pelo respetivo júri do concurso, a lista ordenada final dos
candidatos, tendo a mesma sido homologada em reunião de Executivo
da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas,
realizada em 26/02/2019, conforme proposta 48/2019.
Face ao exposto e de acordo com o artigo 36.º da Portaria 145-A/2011,
deve proceder-se à publicitação da mesma em local visível e publico das
instalações da sede da União das Freguesias e na sua página eletrónica,
sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República.

Lista ordenada final dos candidatos
Candidatos

José Carlos Henriques das Neves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avaliação
curricular

Entrevista Profissional
de Seleção

38,6

52

Média Final

38,6 + 52
2

= 45,3

