10255

Diário da República, 2.ª série — N.º 100 — 24 de maio de 2017
João Miguel Teixeira Gomes, na carreira/categoria de Assistente
Técnico na área de atividade de assistente administrativo, candidato
classificada em primeiro lugar, ficando posicionado na 1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela Remuneratória única, correspondente
a remuneração mensal de 683,13 €, com efeitos a 1 de maio de 2017.
Ambos os trabalhadores estão sujeitos aos respetivos períodos experimentais.
Para efeitos do estipulado no artigo 46.º, conjugado com os n.os 3 e
4 do artigo 45.º, ambos do anexo à Lei n.º 35/2014, o júri dos períodos
experimentais será o mesmo designado em ambos os procedimentos
concursais.
2 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Raul José Soares
de Almeida, Dr.
310474567

MUNICÍPIO DE MOURA
Aviso n.º 5825/2017
Para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, faz-se público que foi concluído com sucesso, o período
experimental de vínculo, do trabalhador contratado na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
Nelson Manuel Cascalhais Mendes, Assistente Operacional (Condução
de Ligeiros), no dia 27 de abril de 2017, com a classificação final de
14,80 valores.
3 de maio de 2017. — A Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento, Gestão Financeira e Recursos Humanos, Maria de Jesus Mendes.
310474534

MUNICÍPIO DE OEIRAS
Aviso n.º 5826/2017
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Para os devidos efeitos, e 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, torna-se público
que: o município de Oeiras tem uma reserva de recrutamento para a
categoria de assistente operacional na área de jardinagem, constituída
por 43 candidatos, na sequência do procedimento concursal para esse
efeito, aberto pelo aviso n.º 2027/2015, de 23 de fevereiro, publicado
no Diário da República, 2.ª série;
Foram celebrados 2 contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, conforme previsto na Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, de acordo com a respetiva lista unitária de ordenação final e
com recurso à reserva de recrutamento, com os seguintes trabalhadores: Pedro Rodrigues Costa, para a 1.ª posição remuneratória, nível
remuneratório 1, com início a 20/4/2017; e Maria de Fátima Sanches
Monteiro, para a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1, com
início a 21/4/2017.
4 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Paulo Vistas.
310475944
Aviso n.º 5827/2017
Contrato de Trabalho em Funções Públicas
a Termo Resolutivo Certo
Para os devidos efeitos, e 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, torna-se público que:
o município de Oeiras tem uma reserva de recrutamento para a categoria
de assistente técnico na área de ação educativa, constituída por 135 candidatos, na sequência do procedimento concursal para esse efeito, aberto por
aviso n.º 8723/2016, de 12 de julho, e respetiva declaração de retificação
n.º 775, de 3 de agosto, publicados no Diário da República, 2.ª série;
Foi celebrado 1 contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, conforme previsto na lei n.º 35/2014, de 20 de junho, de acordo
com a respetiva lista unitária de ordenação final e com recurso à reserva de
recrutamento, com a seguinte trabalhadora: Sandra Filipa Pires Monteiro, para
a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, com início a 18/4/2017.
4 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Paulo Vistas.
310476032

Aviso n.º 5828/2017
Conclusão com sucesso de período experimental
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e nos termos
dos artigos 45.º e seguintes do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho
(LTFP), torna-se público que, por meu despacho, de 25 de novembro
de 2016, foi homologada a avaliação final do período experimental dos
seguintes trabalhadores, na carreira/categoria de assistente operacional:
Joana da Conceição Graça, José Manuel Neves Silva, José Vicente Pereira de Carvalho, Sarah Gabrielle de Jesus Rodrigues e Sérgio Manuel
Carmo Leocádio Pereira.
De acordo com o respetivo processo de avaliação, elaborado nos
termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, o referido período
experimental foi concluído com sucesso, sendo contado para efeitos da
atual carreira e categoria.
4 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara de Oeiras, Paulo
Vistas.
310475814

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Aviso (extrato) n.º 5829/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de
21/03/2017, contratei na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado em período experimental, com início
a 27 de março de 2017, na sequência do procedimento concursal aberto
por aviso publicado no Diário da República, n.º 219, de 15/11/2016,
referência A) os candidatos Manuel José Neves Pinho e Emídio António
Pinto Taveira, para a carreira/categoria de Assistente Operacional, com
a remuneração correspondente à 1.ª posição e nível remuneratório 1 da
Tabela Remuneratória Única, montante pecuniário € 557,00.
Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 46.º do anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e nos termos do referido despacho, o júri
do período experimental será o mesmo do procedimento concursal.
4 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António
Isidro Marques Figueiredo, Dr.
310474186

MUNICÍPIO DE PORTEL
Aviso n.º 5830/2017
José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Câmara Municipal de
Portel, torna público, em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 13.º
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro, republicado na Lei n.º 32/2012, de 14
de agosto, que a Assembleia Municipal de Portel, em sessão ordinária
realizada em 14 de fevereiro de 2017, deliberou aprovar a proposta de
Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana de Monte do Trigo, Portel
e Vera Cruz, mediante proposta da Câmara Municipal.
Mais torna público que os elementos que constituem a proposta de
delimitação das áreas de reabilitação urbana, identificados no n.º 2 do
artigo anteriormente referido, podem ser consultados na Divisão de Ambiente e Ordenamento da Câmara Municipal de Portel, no edifício dos
Paços do Concelho, situado na Praça D. Nuno Álvares Pereira, Portel,
nos dias úteis das 9,00 às 12,30 horas e das 14,00 às 17,30 horas, e na
página eletrónica do Município em www.cm-portel.pt.
4 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Portel,
Dr. José Manuel Clemente Grilo.
310474072

MUNICÍPIO DO PORTO
Aviso n.º 5831/2017
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e n.º 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável por força do
artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna-se público que, por
Despacho da Senhora Vice-Presidente, Prof.ª Doutora Guilhermina da
Silva Rego, datado de 15 de março de 2017, foi designada para exercer

