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FREGUESIA DE MACIEIRA DE CAMBRA

FREGUESIA DE TAVAREDE

Aviso n.º 1079/2017

Aviso n.º 1082/2017

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, conjugada com o artigo 46.º da LTFP,
aprovada em anexo à referida Lei, torna-se público que foi homologada
em 6 de dezembro de 2016 a avaliação final do período experimental
do trabalhador, Daniel Rodrigues Almeida, com a classificação final de
14,4 valores, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, no âmbito do procedimento concursal aberto
pelo aviso n.º 13835/2015, publicado no Diário da República n.º 232,
de 26 de novembro de 2015.
19 de dezembro de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia,
João Pedro Costa.
310187146

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º,
da Lei n.º 35/2014, de 20 de fevereiro, torna-se público, que nos
termos do seu n.º 4, do artigo 46.º, foi concluído com sucesso pela
trabalhadora infra identificada, o período experimental e homologadas
as respetivas avaliações, pelo meu despacho do dia 16 de janeiro do
corrente ano, detendo a trabalhadora, na sequência de procedimento
concursal comum, publicado através do Aviso n.º 7403/2016, na
2.ª série do Diário da República n.º 111, de 09 de junho, contrato em
funções públicas por tempo determinado, a termo certo, na carreira
e categoria de Assistente Operacional, pelo período de um ano, com
a remuneração aprovada ao abrigo da Portaria n.º 1553-C/2008, de
31 de dezembro:

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PERAFITA, LAVRA
E SANTA CRUZ DO BISPO

Paula Manuela Madeira Correia, contratada desde 15/12/2016, com
a remuneração de 530,00 € (quinhentos e trinta euros), correspondente
à 1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 1, da tabela remuneratória única.

Aviso n.º 1080/2017
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 foi homologada em 12 de janeiro de 2017, a
lista unitária de ordenação final dos candidatos, a que se refere o aviso
n.º 14408/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 221
de 17 de novembro de 2016. A lista encontra-se afixada em local visível
e público na Junta de Freguesia e na sua página eletrónica.
17 de janeiro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias de
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, Rodolfo Maia Mesquita.
310186774

16 de janeiro de 2017. — O Presidente da Junta de Tavarede, Vítor
Manuel dos Santos Madaleno.
310190701

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA
Aviso (extrato) n.º 1083/2017

Para cumprimento do disposto na alínea b) n.º 1, do artigo 4.º da
Lei n.º 35-A/2014, de 20 de junho, torna-se público, que na sequência
dos resultados obtidos no procedimento concursal, aberto pelo aviso
n.º 11351/2016, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 178 de 15
de setembro de 2016, destinado à ocupação de um posto de trabalho em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira e categoria de assistente operacional-cantoneiro,
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em 9 de dezembro de 2016, com o trabalhador Fernando Manuel
Henriques do Carmo, com a remuneração de €530,00, correspondente à
1.ª posição da categoria e ao 1.º nível remuneratório da tabela única.

Nos termos 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 Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos
de Coimbra, em sua reunião de 17 de janeiro de 2017, deliberou contratar, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para a categoria de Técnico de Informática do Grau 1,
Nível 1, o candidato Luís Miguel Afonso Antunes Pato, classificado em
1.º lugar no Concurso Interno de Ingresso, publicitado na 2.ª série do
Diário da República, n.º 134, de 14-07-2016 (Parte H).
A consolidação do ingresso do trabalhador na categoria de Técnico de
Informática do Grau 1, Nível 1, da carreira de Técnico de Informática,
está pendente de aprovação em estágio, com classificação não inferior a Bom (14 valores), estágio esse que revestirá a forma de período
experimental de seis meses, com início ao dia seguinte da presente
publicação.
Durante o período experimental o trabalhador vai auferir uma remuneração igual à que aufere atualmente, €1012,68, correspondente
à posição remuneratória da categoria de Técnico Superior entre a 1.ª e
a 2.ª e entre o 5 e 7 nível remuneratório da tabela de transição para as
novas posições remuneratórias.

14 de janeiro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, Luís
Filipe Santana Dias.
310187016

18 de janeiro de 2017. — A Presidente do Conselho de Administração,
Dr.ª Rosa Reis Marques.
310191114

FREGUESIA DE RIO MAIOR
Aviso n.º 1081/2017

PARTE I
UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D. HENRIQUE,
COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR, C. R. L.
Declaração de Retificação n.º 65/2017
Declaração de retificação relativa ao Anúncio n.º 155/2016, Diário
da República, 2.ª série — n.º 119 — 23 de junho de 2016, referente à
publicação do plano de estudos do novo curso de 1.º ciclo, Licenciatura, em Relações Internacionais da Universidade Portucalense Infante

D. Henrique. Procede-se à retificação de acordo com o texto abaixo
apresentado:
1.ª Retificação:
Página 19651
Tabela 1.º ano
Onde se lê «Economia Internacional» deve ler-se «Economia Internacional e globalização».
17 de janeiro de 2017. — O Reitor da Universidade Portucalense
Infante D. Henrique, Professor Doutor Alfredo Rodrigues Marques.
310188353

