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cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República
Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na promoção
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de descriminação.
16 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicitado na
Bolsa de Emprego público no site www.bep.gov.pt.
3 de julho de 2017. — A Presidente da União das Freguesias de
Carcavelos e Parede, Zilda Maria Espedita Costa da Silva.
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Profissional de Seleção — é efetuada a presente lista, que vai ser
afixada na sede da Junta de Freguesia de Perais.
Candidata aprovada:
Maria Manuela Guedes Lopes Fonseca — 14,55.
21 de junho de 2017. — A Presidente do Júri, Dr.ª Fernanda Maria
Ferreira da Silva Neves.
310582126

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA
Aviso (extrato) n.º 7839/2017

FREGUESIA DE CARVALHOSA
Edital n.º 485/2017
José Maria Gomes Matos, presidente da Junta de Freguesia de Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira,
Faço público, em cumprimento da deliberação tomada em reunião
ordinária da Junta de Freguesia de 27 de abril de 2017, que se encontrando no estado de abandono a sepultura sita no cemitério numero
um, primeiro quarteirão esquerdo com o número trinta e nove, e
desconhecendo-se o concessionário da mesma, ou seus herdeiros,
o seguinte:
São citados o concessionário ou seus herdeiros da sepultura sita no
cemitério número um, primeiro quarteirão esquerdo com o número
trinta e nove, para que de acordo com o artigo 42.º do Regulamento do
Cemitério de Carvalhosa, exibam no prazo de 60 dias perante esta Junta
de Freguesia, os documentos comprovativos de posse.
Findo o prazo e não tendo sido reclamada a posse pelo concessionário
ou seus herdeiros, será declarada a prescrição da referida sepultura a
favor da Junta de Freguesia, de acordo com o artigo 42.º e seguintes
do referido Regulamento, e alínea ll do numero 1 artigo 16.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume e
de estilo, e ainda nos locais indicados no Regulamento e respetiva
publicação.
3 de maio de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, José
Maria Gomes Matos.
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FREGUESIA DE PERAIS
Aviso n.º 7838/2017
Lista Unitária de Ordenação final do Procedimento de Contratação de um Assistente Operacional, no Regime de Contrato
de Trabalho, em Funções Públicas, por tempo indeterminado.
Nos termos, do artigo 34.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, após a conclusão da verificação dos requisitos de admissão
e aplicação dos métodos de seleção — Avaliação Curricular, Prova
Escrita de Conhecimentos e Prova Oral de Conhecimentos, Avaliação
Psicológica, Entrevista de Avaliação de Competências e Entrevista

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que por deliberação do
Conselho de Administração destes Serviços Municipalizados de 13
de junho de 2017, e na sequência do procedimento concursal comum,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134, de 14-07-2016,
para a carreira/categoria de Assistente Operacional (funções de Agente
Único de Transportes Coletivos), foram celebrados contratos de trabalho
por tempo indeterminado com início a 19 de junho de 2017, com os
seguintes trabalhadores:
Com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado:
Luis Manuel Simões Pereira, classificado em 7.º lugar, para a 1.ª posição remuneratória, nível 1 da carreira/categoria de Assistente Operacional;
Nelson José da Silva Ferreira, classificado em 12.º lugar, para a
6.ª posição remuneratória, nível 6 da carreira/categoria de Assistente
Operacional;
Henrique José Almeida Soares Costa, classificado em 26.º lugar, para
a 5.ª posição remuneratória, nível 5 da carreira/categoria de Assistente
Operacional.
Sem relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
para a 1.ª posição remuneratória, nível 1 da carreira/categoria de Assistente Operacional:
Márcio Gonçalo Simões de Carvalho, Luís Adérito Dias de Carvalho,
Antero José Rodrigues Vieira, João Filipe Nascimento Lourenço, Paulo
Jorge Canais Beja e João Miguel de Jesus Francisco, classificados do
1.º ao 6.º lugar;
Luís Miguel Melo Gaspar, Pedro Miguel Amado Tenente, José Carlos
Alves Folhas Mateus e Fernando Manuel Rodrigues Ferreira, classificados do 8.º ao 11.º lugar;
Luís Miguel Seiça Dias, Ricardo Jorge Eufrásio da Silva, Joel Alexandre Filipe Lucas, Isabel Maria da Silva Varandas e António Manuel
Correia Batista, classificados do 13.º ao 17.º lugar.
O ingresso na categoria fica condicionado à aprovação em estágio
(regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental com a duração de noventa dias, nos
termos do artigo 45.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) e do ponto vinte
e dois do aviso de abertura do procedimento concursal.
23 de junho de 2017. — A Presidente do Conselho de Administração,
Dr.ª Rosa Reis Marques.
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