16541

Diário da República, 2.ª série — N.º 151 — 7 de agosto de 2017
do disposto na alínea e), do artigo 19.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro conjugada com o disposto no artigo 99.º-A do Anexo I
da Lei n.º 35/2014, de 20 junho, na redação resultante da Lei n.º 42/2016,
de 28 de dezembro (LOE de 2017), a consolidação da mobilidade entre
órgãos da seguinte trabalhadora:
Ana Inês Guimarães Bastos Caldeira da Silva — Técnica Superior
O presente aviso será, também, publicitado na página eletrónica da
Freguesia e afixado nos serviços, nos termos do disposto no artigo 4.º,
n.º 1 b) da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
13 de julho de 2017. — O Presidente da Junta, António Gouveia.
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ROMEIRA E VÁRZEA
Aviso (extrato) n.º 8888/2017
Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria assistente operacional — cantoneiro,
aberto pelo Aviso n.º 5904/2017 (2.ª série), no Diário da República,
n.º 101, de 25 de maio. Homologação da lista unitária.
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, e em conformidade com as deliberações tomadas pelo júri, faz-se
pública a lista unitária de ordenação final do procedimento referenciado
em epígrafe, a qual foi homologada por deliberação tomada no dia 6 de
julho de 2017.
Resultado final homologado:

duração de 90 dias, para a carreira e categoria de Assistente Operacional,
e será avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:
CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF)
sendo que:
CF — Classificação final;
ER — Elementos recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de formação frequentadas.
A avaliação final do período experimental traduz-se numa escala de
0 a 20 valores.
12 de julho de 2017. — O Presidente da Freguesia de São Teotónio,
José Manuel dos Reis Guerreiro.
310635457

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLETIVOS
DO BARREIRO
Aviso n.º 8890/2017
Celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado

Jorge Manuel Jesus Rosário — 14,55 valores (candidato proposto
a contratar)

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, após homologação da
lista unitária de ordenação final dos candidatos, no âmbito do procedimento concursal comum para a constituição de reservas de recrutamento
na categoria de assistente operacional (agente único), aberto pelo aviso
n.º 10125/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 156,
de 16 de agosto, procedeu-se à celebração de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado com:

13 de julho de 2017. — O Presidente da União das Freguesias de
Romeira e Várzea, Artur Manuel Glórias Ferreira Colaço.
310636526

Bruno Miguel Mendão Barreiros, Ruy Manuel Pereira Esteves e Mário José de Carvalho na categoria e carreira de Assistente Operacional
Agente Único, com efeito a 03 de julho de 2017;

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO
Aviso n.º 8889/2017
Contratos de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado e nomeação
do júri do período experimental
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, na sequência
do procedimento concursal comum para ocupação de cinco postos de
trabalho para a carreira e categoria de Assistente Operacional, para
constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado,
aberto pelo Aviso n.º 13471/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 209,
de 31 de outubro, e após negociação do posicionamento remuneratório,
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado a 05 de junho de 2017 com António Guerreiro Gonçalves, Fernando Álvaro Gonçalves, Jorge Manuel Inácio e Fernando José
Oliveira, da referência B, e a 05 de julho de 2017 com José Alberto Silva
Rema, da referência A, na carreira e categoria de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória da
tabela remuneratória única, para a carreira e categoria de Assistente
Operacional. Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º do
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período experimental
terá a seguinte composição:
Presidente: Cláudia Sofia da Silva Marques, Técnica Superior da
Freguesia de S. Teotónio;
1.º Vogal Efetivo: Maria José Oliveira dos Reis, Assistente Técnica
da Freguesia de S. Teotónio, que substituirá a Presidente nas suas faltas
e impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: António José Martins, Assistente Operacional da
Freguesia de S. Teotónio;
1.º Vogal Suplente: Manuel Alberto Vieira de Jesus, Assistente Operacional da Junta de Freguesia de S. Teotónio;
2.º Vogal Suplente: Maria Júlia Figueirinha Marreiros de Jesus, Assistente Técnica da Freguesia de S. Teotónio.
O período experimental inicia-se a 05 de junho de 2017 e a 05 de julho
de 2017, respetivamente para a referência B e para a referência A, terá a

Os trabalhadores ficaram posicionados, para efeitos remuneratórios,
na 1.ª posição, nível 1, da carreira e categoria de Assistente Operacional,
a que corresponde a remuneração mensal ilíquida de 557,00€.
Nos termos do artigo 49.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os contratos ficam sujeitos ao período experimental com a duração de 90 dias,
contados com efeito à data de admissão, sendo o Júri de avaliação do
período experimental, o designado pelo Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro.
14 de julho de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração,
Carlos Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho.
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA
Aviso (extrato) n.º 8891/2017
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 30 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 Eletricista
Auto), foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com início a 05 de julho de 2017, para a 1.ª posição
remuneratória, nível 1 da carreira/categoria de Assistente Operacional,
com os seguintes trabalhadores:
António José Branco Barbas Cepeda Cordeiro, André Filipe Paiva
Ladeiro, Francisco Fernandes Silva, Francisco Manuel Lopes Cravo e
José Miguel de Carvalho.
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.
14 de julho de 2017. — O Vogal do Conselho de Administração,
Dr. Jorge Manuel Maranhas Alves.
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