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Este imóvel é considerado em “vias de classificação” a partir da
notificação da decisão de abertura do procedimento, ficando abrangido
pelas disposições legais em vigor, designadamente os artigos 40.º a 54.º
da Lei n.º 107/2001 de 08 de setembro.
Para constar se passou o presente aviso a que vai ser dada publicidade
prevista na lei, encontrando-se o processo de classificação disponível
para consulta no edifício da Loja do Munícipe, de segunda a sexta-feira
em horário de expediente (das 9:00 às 16:00 horas) e na página da Internet
no endereço www.cm-nisa.pt.

desporto no Concelho, de forma a otimizar a intervenção do Município;
apoiar e colaborar com o Associativismo Desportivo.

23 de outubro de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal de Nisa,
Maria Idalina Alves Trindade.
311784718

Ref.ª 1 e 2 — Proceder à programação e aplicação de exercícios e tarefas adequados à idade e ao nível de cada utilizador das aulas de ginástica
de manutenção, dança e caminhadas; Programar e aplicar métodos de
treino para a modalidade desportiva de boccia ou de futebol; Realizar
avaliações iniciais, intermédias e finais a cada um dos seus alunos de
ginástica de manutenção e caminhadas; Programar e colaborar na realização de atividades lúdicas, desportivas e recreativas que se realizam
em épocas específicas do ano letivo.

MUNICÍPIO DE ODIVELAS
Aviso n.º 16892/2018
1 — Identificação dos Procedimentos: Para efeitos do disposto nos
n.os 3 e 4 do artigo 30.º, respetivamente, artigo 33.º e seguintes, da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho (doravante LTFP), no n.º 1 do artigo 19.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, do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 209/2009 de 3 de setembro, torna-se público que por deliberação da
Câmara Municipal de Odivelas, na sua 7.ª reunião ordinária, realizada
no passado dia 4 de abril, se encontram abertos pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, os seguintes procedimentos concursais:
Carreira/categoria de Técnico Superior:
Ref.ª 1 — Procedimento Concursal Comum para ocupação de dois
postos de trabalho na categoria de Técnico Superior, da carreira de
Técnico Superior, com formação na área de Ciências do Desporto e
Educação Física;
Ref.ª 2 — Procedimento Concursal Comum para ocupação de um
posto de trabalho na categoria de Técnico Superior, da carreira de Técnico Superior, com formação na área de Motricidade Humana — Ramos
Educação Especial e Reabilitação.
2 — Nos termos do previsto no artigo 4.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, declara-se não existirem reservas de recrutamento constituídas na Câmara Municipal de Odivelas para os postos de trabalho
em causa e, a Entidade Centralizadora para Constituição de Reservas
de Recrutamento (ECCRC),em 19 de março, declarou a inexistência em
reserva de recrutamento, de qualquer candidato com os perfis adequados,
dado ainda não ter decorrido qualquer procedimento concursal para
constituição de reservas de recrutamento.
2.1 — Na sequência do Despacho n.º 2556/2014 — SEAP, as autarquias não estão sujeitas à obrigação de consulta prévia à Direção Geral de
Qualificação dos Trabalhadores (INA) prevista na Portaria n.º 48/2014,
de 26 de fevereiro, no âmbito do procedimento prévio de recrutamento
de trabalhadores em situação de requalificação.
3 — Identificação da entidade que realiza os procedimentos: Câmara Municipal de Odivelas — Paços do Concelho — Quinta da
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes — 2675-372 Odivelas,
geral@cm-odivelas.pt.
4 — N.º de Postos de Trabalho a Ocupar: Os Procedimentos Concursais são válidos para os postos de trabalho supra referenciados,
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal
de Odivelas, publicitado na Internet na página www.cm-odivelas.pt, e
constituem reserva de recrutamento nos termos do n.º 1 do artigo 40.º
da Portaria citada.
5 — Modalidade do Vínculo de Emprego Público a Constituir:
Ref.ª 1 e 2 — Contrato de Trabalho em Funções Públicas Por Tempo
Indeterminado.
6 — Local onde as funções vão ser exercidas:
Área do Município de Odivelas.
7 — Caracterização dos Postos de Trabalho:
Na área e com o conteúdo funcional descrito no Mapa de Pessoal da
Câmara Municipal de Odivelas:
Área:
Ref.ª 1 e 2 — Divisão de Desenvolvimento Desportivo: Competências
nas áreas do planeamento, promoção e desenvolvimento de programas e
projetos desportivos; construção e gestão de equipamentos desportivos,
tanto formais como informais, visando criar as melhores condições de
prática desportiva; realização e aplicação de estudos relacionados com o

Conteúdo Funcional:
Exercício do conteúdo funcional inerente à categoria de Técnico Superior (n.º 2, artigo 88.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas,
publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho — anexo);
Complementado com o seguinte conteúdo funcional, conforme descrito no Mapa de Pessoal:

8 — Nível Habilitacional Mínimo Exigido:
Ref.ª 1 — A titularidade da Licenciatura em Ciências do Desporto
e Educação Física;
Ref.ª 2 — A titularidade da Licenciatura em Motricidade Humana — ramos Educação Especial e Reabilitação.
Não havendo a possibilidade de substituição do nível habilitacional
exigido por formação ou experiência profissional.
9 — Recrutamento:
Os candidatos deverão cumprir, rigorosa e cumulativamente, os requisitos de admissão e requisitos especiais até à data limite para apresentação
das candidaturas, sob pena de exclusão.
9.1 — Requisitos de Admissão: Só serão admitidos ao Procedimento
Concursal os candidatos que tenham:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
9.2 — Requisitos Especiais:
Ref.ª 1 — Possuir os seguintes títulos Profissionais:
Titulo Profissional de Treinador/a de Desporto Ginástica, Grau I;
Titulo Profissional de Técnico/a de Exercício Físico;
Titulo Profissional de Treinador/a de Desporto Futebol, Grau III ou
Titulo Profissional de Treinador/a de Desporto Boccia.
Ref.ª 2 — Possuir os seguintes títulos Profissionais:
Titulo Profissional de Treinador/a de Desporto Ginástica, Grau I;
Titulo Profissional de Técnico/a de Exercício Físico;
Titulo Profissional de Treinador/a de Desporto Boccia.
Nos termos da Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, Lei n.º 39/2012, de
28 de agosto e Portaria n.º 36/2014, de 14 de fevereiro.
9.3 — Outros requisitos:
Em cumprimento do disposto nos n.os 3 e 4, do artigo 30.º, da Lei
Geral de Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, podem concorrer os trabalhadores com e
sem vínculo de emprego público.
Indicação de quem não pode ser candidato: Não podem ser admitidos
candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira,
sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação
se publicitam os presentes procedimentos.
10 — Posicionamento remuneratório:
De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º, da LFTP, o posicionamento
do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de negociação com o empregador público, a qual terá
lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal, com os
limites e condicionalismos impostos pelo n.º 1, do artigo 42.º da Lei
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, por força da aplicação do n.º 1 do
artigo 20.º da Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro, Lei de Orçamento
de Estado para 2018.
10.1 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º, da Lei Geral de
Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, e do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de de-
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zembro por força da aplicação do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017,
de 29 de dezembro, Lei de Orçamento de Estado para 2018, os candidatos
informam prévia e obrigatoriamente o empregador público do posto
de trabalho que ocupa e da posição remuneratória correspondente à
remuneração que aufere.
10.2 — De acordo com o disposto na subalínea ii) da alínea d) do
n.º 3, do artigo 19.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, as posições
remuneratórias de referência são:
Ref.ª 1 e 2 — A 2.ª posição remuneratória/nível remuneratório 15, da
carreira geral de técnico superior, a que corresponde o valor de 1.201,48 €
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).
11 — Ordem de Recrutamento:
11.1 — A ordenação final dos candidatos é unitária, ainda que lhes
tenham sido aplicados métodos de seleção diferentes.
11.2 — O recrutamento dos candidatos que integram a lista unitária
de ordenação final homologada, inicia-se em primeiro, e pela ordem
decrescente da ordenação final dos candidatos colocados em situação de
requalificação, e, esgotados estes, dos restantes candidatos observando
assim as prioridades, nos termos da alínea d) do n.º 1, do artigo 37.º, da
LTFP, e artigo 37.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
Conforme o disposto no n.º 4, do artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho
em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, em caso de impossibilidade de ocupação de postos de trabalho
por candidatos aprovados com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, recorre-se ao recrutamento dos candidatos aprovados com
vínculo de emprego público a termo resolutivo ou sem vínculo.
12 — Critérios de ordenação preferencial:
Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto no
artigo 35.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.
13 — Prazo, Forma e Local de Apresentação da Candidatura:
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante formulário de candidatura obrigatório, de acordo com o disposto no artigo 51.º, da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril,
da DGAEP (Direção-Geral da Administração e do Emprego Público)
disponível na página eletrónica www.cm-odivelas.pt ou no Departamento
Jurídico e de Administração Geral — Divisão de Recursos Humanos e
Formação — Setor de Recrutamento e Seleção, sita na Av. D. Dinis,
n.º 96-C, em Odivelas, podendo ser entregues pessoalmente nesta morada, das 09h30 às 12h00 e das 14h30 às 17h00, ou remetido pelo
correio, com aviso de receção, expedido até ao 10.º dia útil a contar da
data da publicitação deste anúncio, para Câmara Municipal de Odivelas,
Av. Amália Rodrigues, Lote 7 — Piso 0 — Urbanização da Ribeirada,
2675-432 Odivelas.
13.1 — Documentos Exigidos na Apresentação da Candidatura: O formulário de candidatura ao procedimento concursal, de preenchimento
obrigatório, deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Declaração de autorização para recolha e tratamento de dados,
disponível para impressão na página eletrónica (http://www.cm-odivelas.
pt/index.php/recursos-humanos#formulários);
b) Curriculum Vitae atualizado, dele devendo constar os seguintes
elementos: nome, morada, contactos, incluindo endereço de correio
eletrónico, número de bilhete de identidade ou cartão de cidadão, habilitações literárias, funções que exerce bem como as que exerceu, quando
exista experiência profissional, indicação dos respetivos períodos de
duração e atividades relevantes, assim como a formação profissional
detida, com indicação da entidade promotora, data de frequência e
duração (em horas);
c) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
d) Comprovativos da formação profissional;
e) Declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a modalidade da relação jurídica de emprego público que tem, a antiguidade na
carreira, e no exercício de funções públicas, a avaliação de desempenho
obtida nos últimos três períodos de avaliação, a posição remuneratória
que detém e a atividade que executa;
f) Fotocópia do Titulo Profissional de Treinador/a de Desporto Ginástica, Grau I (ref.ª 1 e 2);
g) Fotocópia do Titulo Profissional de Técnico/a de Exercício Físico
(ref.ª 1 e 2);
h) Fotocópia do Titulo Profissional de Treinador/a de Desporto Futebol, Grau III ou Titulo Profissional de Treinador/a de Desporto Boccia;
(ref.ª 1);
i) Fotocópia do Titulo Profissional de Treinador/a de Desporto Boccia
(ref.ª 2).
Não são admitidas candidaturas enviadas por correio eletrónico.
13.2 — A não apresentação do formulário de candidatura, bem como
dos documentos referidos nas alíneas b), c) e alíneas f), g) e h), para a
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ref.ª 1, e alíneas f), g) e i) para a ref.ª2, determina a exclusão do procedimento.
13.3 — Aos candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal
de Odivelas não é exigida a apresentação de fotocópia do certificado
de habilitações literárias, dos comprovativos da formação profissional
ou comprovativos de outros factos indicados no curriculum, desde
que tais documentos se encontrem arquivados no respetivo processo
individual e os candidatos expressamente refiram que os mesmos se
encontram arquivados naquele processo, nem da declaração referida
na alínea d) do ponto 13.1 do presente aviso, que será oficiosamente
entregue ao júri pela Divisão de Recursos Humanos e Formação/Setor
de Gestão de Pessoal.
14 — Composição e Identificação do Júri: O Júri dos Procedimentos
Concursais terá a seguinte composição:
Ref.ª 1 e Ref.ª 2:
Presidente: Dr. Carlos Alexandre Bargado Lérias, Chefe da Divisão
de Desenvolvimento Desportivo.
Vogais Efetivos:
Dr. Carlos Miguel Januário da Costa, Técnico Superior, que substituirá
o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
Dr.ª Sofia Alexandra Marques das Neves, Técnica Superior.
Vogais Suplentes:
Dr.ª Piedade da Conceição Gageiro Lopes, Técnica Superior;
Dr. Pedro Miguel Morgado Lourenço, Técnico Superior.
15 — Métodos de Seleção:
Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar são os previstos nas alíneas a) e b) dos n.os 1 e 2 do artigo 36.º, da LFTP, conjugado com o n.º 4
do artigo 36.º da LFTP e artigo 7.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
fevereiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, no que diz respeito aos métodos de seleção complementares.
15.1 — Os métodos de seleção a aplicar aos candidatos que:
Não tenham vínculo de emprego público previamente constituído ou
tendo esse vínculo, não se encontrem a cumprir ou a executar a atividade
caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento
foi publicitado;
Se encontrem em situação de requalificação, que imediatamente
antes, não tenham desempenhado atribuição, competência ou atividade
caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento
foi publicitado;
Serão os seguintes:
a) Prova de Conhecimentos:
A Prova de Conhecimentos visa avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas dos candidatos
necessárias ao exercício de determinada função, de modo a avaliar a
capacidade de aplicação dos conhecimentos a situações concretas e à
resolução de problemas, no âmbito da atividade desenvolvida no posto
de trabalho a ocupar.
b) Avaliação Psicológica:
A Avaliação Psicológica visa estabelecer, através da aplicação de técnicas de natureza psicológica, um prognóstico de adaptação do candidato
às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência o
perfil de competências previamente definido.
Este método irá comportar uma fase, sendo que:
Nesta fase serão aplicados testes para avaliação dos seguintes aspetos:
Aptidões e Personalidade. Esta fase será valorada através dos níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
aos quais correspondem respetivamente as classificações de 20, 16,
12, 8 e 4 valores.
15.2 — Os métodos de seleção a aplicar aos candidatos que:
Tenham vínculo de emprego público previamente constituído e se
encontrem a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade
caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento
foi publicitado;
Se encontrem em situação de requalificação, que imediatamente
antes, tenham desempenhado atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento
foi publicitado;
Serão os seguintes:
a) Avaliação Curricular:
A Avaliação Curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica, percurso profissional,
relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de
funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. Sendo, para tanto,
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considerados e ponderados os seguintes elementos de maior relevância
para o posto de trabalho a ocupar:
a) Habilitação académica, ou nível de qualificação certificado pelas
entidades competentes;
b) A formação profissional, considerando-se as áreas de formação
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as
competências necessárias ao exercício da função;
c) A experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e grau de complexidade das mesmas;
d) A avaliação do desempenho relativa aos últimos três períodos de
avaliação, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.
b) Entrevista de Avaliação de Competências:
A Entrevista de Avaliação de Competências visa obter, através de uma
relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para
o exercício da função, por forma a permitir uma análise estruturada da
experiência, qualificações e motivações profissionais, através de descrições
comportamentais ocorridas em situações reais e vivenciadas pelo candidato.
15.2.1 — Os candidatos referidos no ponto 15.2., podem afastar,
mediante declaração escrita no formulário de candidatura, a utilização
deste método de seleção, optando pelo método previsto no 15.1.
15.3 — A todos os candidatos será aplicado, como método de seleção
complementar, a Entrevista Profissional de Seleção;
A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva
e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e
o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal.
16 — Tipo, forma, duração e temáticas da Prova de Conhecimentos:
16.1 — Para a referência 1 e 2: A Prova de Conhecimentos, com
caráter eliminatório, terá a forma escrita e de natureza teórica, com
permissão de consulta da legislação em suporte de papel, com a duração
de uma hora e trinta minutos, versando sobre:
Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto — Lei n.º 5/2007,
de 16 de janeiro;
Lei Geral do Trabalho em Exercício de Funções Públicas — Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho.
17 — Tendo em conta a celeridade requerida pela urgência destes
recrutamentos, os aludidos métodos de seleção serão utilizados de forma
faseada, conforme o disposto no artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril. Assim, o método de seleção prova de conhecimentos ou avaliação
curricular será aplicado a todos os candidatos, sendo a aplicação do
segundo método, Avaliação Psicológica ou Entrevista de Avaliação de
competências e do método seguinte, Entrevista Profissional de Seleção,
apenas aplicados aos candidatos aprovados no método imediatamente
anterior, podendo ser faseados nos termos da Portaria.
18 — Critérios de apreciação, ponderação e eliminação: Cada um
dos métodos de avaliação será avaliado, respetivamente, de 0 a 20 valores. A ponderação, para valoração final, da Prova de Conhecimentos
e da Avaliação Curricular será de 40 %, da Entrevista da Avaliação de
Competências e da Avaliação Psicológica será de 30 % e da Entrevista
Profissional de Seleção será de 30 %. A valoração final dos métodos
de seleção é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até
às centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética
ponderada das classificações dos elementos a avaliar. Os parâmetros de
avaliação e critérios de apreciação e ponderação constam da Ata N.º 1
do presente procedimento concursal.
18.1 — Conforme o disposto nos n.os 12 e 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, cada um dos métodos de seleção, bem
como cada uma das fases que comportem, é eliminatório, sendo considerados excluídos do procedimento os candidatos que faltem à sua
aplicação ou tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores ou de
Não Apto, não lhes sendo aplicado o método de seleção ou fase seguinte.
19 — Publicitação da Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos:
A lista unitária de ordenação final dos candidatos é publicada na
2.ª série do Diário da República, afixada nas instalações da Divisão
de Recursos Humanos e Formação da Câmara Municipal de Odivelas sita na morada referida no ponto 13 e disponibilizada na página
www.cm-odivelas.pt
20 — Quotas de Emprego:
Ref.ª 1 e 2 — Nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/01, de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer
outra preferência legal.

21 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, o Município de Odivelas, enquanto Entidade
Empregadora Pública, promove ativamente uma política de igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
2 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Hugo
Martins.
311745838

MUNICÍPIO DE OEIRAS
Aviso n.º 16893/2018
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Em conformidade com o 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, em cumprimento
da deliberação da Câmara Municipal de Oeiras de 25 de setembro de
2018, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com os trabalhadores a seguir identificados, com
recurso à reserva de recrutamento constituída, na sequência do procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 7745/2016, de 21 de junho,
para a carreira e categoria de Assistente Operacional, na área de Ação
Educativa, integrados na 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela
remuneratória única, a que corresponde a remuneração mensal de (euro)
€580,00, com efeitos a 8 de outubro de 2018:
Ana Mafalda Magina de Noronha Pena Martins
Ana Paula Carvalho Sobral
Ana Rita Guerra Cruz
Benvinda Maria Malhão Carrasco
Cristiano Artur Esperto dos Santos Lage
Elisabete Cristina da Conceição Monho
Etiene Eliana Pessoa Nunes
Lídia Maria Ferreira Doroana
Liliana Soraia Duarte de Almeida
Marta Sofia Martins Cristóvão Lemos
Sandra Cristina Ruivo Canudo
Sandra Maria Rodrigues Moreira
Tatiana Felipa Martins Miranda
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 60 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto na cláusula 20.ª do Acordo Coletivo de Empregador Público
em vigor no Município, ao abrigo do artigo 370.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho.
6 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais.
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MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ
Aviso n.º 16894/2018
Para cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º, da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se público
que, em reunião do Órgão Executivo, de 30 de outubro de 2018, foi autorizado proceder, nos termos do artigo 99.º-A, da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, à consolidação definitiva das situações de mobilidade
intercarreiras ou intercategorias, com efeitos a 2 de novembro de 2018,
dos seguintes trabalhadores:
Mónica Fátima Furriel de Sousa, da carreira/categoria de Assistente
Técnico, que passa a ser remunerada, pela 2.ª posição remuneratória
e nível remuneratório 15, da carreira/categoria de Técnico Superior,
correspondente à remuneração base de 1.201,48€;
Vânia de Jesus Câmara Quinta, da carreira/categoria de Assistente
Técnico, que passa a ser remunerada, pela 2.ª posição remuneratória
e nível remuneratório 15, da carreira/categoria de Técnico Superior,
correspondente à remuneração base de 1.201,48€;
Sérgio Miguel Câmara Correia, da carreira/categoria de Assistente
Operacional, que passa a ser remunerado, pela 1.ª posição remuneratória
e nível remuneratório 8, da carreira/categoria de Encarregado Operacional, correspondente à remuneração base de 837,60€;

