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nadoras Técnicas, auferindo a remuneração base mensal de € 1 149,99, 
correspondente à posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 14, com 
efeitos a 1 de agosto de 2018:

Maria Rosário Sena Ilha Rodrigues;
Paula Maria Sebastião Martins Fernandes.

6 — De acordo com o disposto no artigo 99-A.º da LTFP foi autorizada 
a consolidação definitiva das mobilidades intercarreiras dos Assistentes 
Técnicos, auferindo a remuneração base mensal de € 683,13, correspon-
dente à posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 5, com efeitos 
a 1 de agosto de 2018:

Eliana Odete Oliveira Valério;
Joselene Dores Andrés;
Juvenália Maria Baptista dos Santos Clara Martins;
Luís Damásio Manita Romeira;
Cláudia Domingas Duarte Ramos;
Viviana Ricardina Sequeira Santos Sales.

7 — Nos termos do artigo 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na redação atual e por despacho do Senhor Presidente da 
Câmara encontra-se a exercer funções, neste Município, em regime de 
mobilidade entre órgãos, o trabalhador José Manuel Brás Cardoso Ber-
nardino, pertencente (serviço de origem) ao mapa de pessoal da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve — CCDR 
Algarve, carreira/categoria Técnico Superior, desde 1 de agosto de 2018, 
posição remuneratória 3.ª, nível remuneratório 19.

27 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Ventura Pina.

311615046 

 MUNICÍPIO DE SOURE

Aviso n.º 13021/2018

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo 
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado restrito a candida-
tos abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordiná-
ria de Vínculos Precários (PREVPAP) — Assistente Técnico.
Nos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro 

e do n.º 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 06 de abril, 
torna -se público que a Lista Unitária de Ordenação Final do Procedi-
mento Concursal Comum para a Constituição de Vínculo de Emprego 
Público na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado restrito a candidatos abrangidos pelo Pro-
grama de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários para um 
posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico, aberto 
pelo Aviso OE201806/0555, publicado na Bolsa de Emprego Público, 
homologada pelo meu Despacho de 13 de agosto de 2018, se encontra 
afixada em local visível e público no Edifício da Câmara Municipal de 
Soure e disponível na página eletrónica www.cm -soure.pt.

14 de agosto de 2018. — O Presidente, Mário Jorge Nunes.
311615005 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 13022/2018
No uso das competências que me foram delegadas pelo Despacho 

n.º 47/ PCM/2017, de 27 de outubro, para os efeitos do disposto do 
n.º 2 do artigo 33.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, notifica-
-se os candidatos admitidos ao procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado, tendo em vista a ocupação de 16 postos de trabalho da carreira 
geral de assistente técnico — proc. 25/2018, que a data, hora e local 
para a realização do 1.º método de seleção, prova de conhecimentos 
(PC), se encontra afixada nas instalações do Departamento de Pessoal 
(Edifício Técnico dos Paços do Concelho) e divulgada em www.cm  -gaia.
pt. opção — Informação — Recursos Humanos — Procedimentos Con-
cursais, Concursos e Comissões de Serviço.

28 de agosto de 2018. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
311615135 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESPÍRITO SANTO, 
NOSSA SENHORA DA GRAÇA E SÃO SIMÃO

Aviso n.º 13023/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal no âmbito do programa de regularização 

extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários
Nos termos do n.º 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, torna -se público que a lista unitária de ordenação final, relativa ao 
procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho da car-
reira/categoria de Assistente Operacional/Assistente Operacional, na mo-
dalidade de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
no âmbito do programa de regularização extraordinária dos trabalhadores 
com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
e publicitado na Bolsa de Emprego Público — (código: OE201801/0563; 
1 vaga; Referência B) — foi homologada em reunião de Órgão Exe-
cutivo no dia 07 de Agosto de 2018. A referida lista encontra -se 
publicitada em local visível e público nas instalações da sede (Rua 
Visconde Vale da Sobreira, n.º 2/4, 6050 -305 Nisa) da União das 
Freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão.

27 de agosto de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, João 
José Cabim Malpique Rufino.

311615387 

 FREGUESIA DE MÉRTOLA

Aviso n.º 13024/2018

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado — Provimento de 
2 postos de trabalho de assistente operacional, da carreira geral 
de assistente operacional

Listas unitárias de ordenação final
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 33.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na redação da Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
se torna pública as listas unitárias de ordenação final, referente aos 
procedimentos concursais abertos por aviso publicado na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 110, de 07/06/2017:

Ref. A:
Maria de Fátima Felício Oliveira — 14,90
Núria Tomé Costa — 14,60
Paula Cristina Colaço Teixeira — 13,70
Maria Elisabete Costa Palma — 13,70
Maria de Jesus Santana Reis Bento — 13,50
Amália da Conceição Conduto — 12,30

Ref. B:
Carlos Branco Dionísio — 15,20
João Manuel Sinfrónio do Nascimento Diogo — 14,00
Amadeu Henriques da Luz — 13,70

Faz -se ainda público que as referidas listas unitárias de ordenação 
final foram homologadas por despacho do Senhor Presidente desta Junta 
de Freguesia, datado de 23 de agosto de 2018.

24 de agosto de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Luís 
Miguel Martins Madeira dos Santos.

311615119 

 FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA

Aviso n.º 13025/2018

Homologação das listas unitárias de ordenação final dos procedimentos 
concursais no âmbito do programa de regularização 

extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril, torna -se público que as listas unitárias de ordenação final, 


