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 FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

Aviso n.º 10162/2019

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de 2 postos de trabalho para a carreira/categoria de assistentes 
operacionais — áreas de Limpeza Pública em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo.
Encontra -se afixada na sede da Junta de Freguesia Mina de Água, a 

lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum de 
recrutamento de 2 postos de trabalho da carreira/categoria de assistente 
operacional para a constituição de relação jurídica de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, aberto através do Aviso n.º 4320/2019, publicado no 
Diário da República, n.º 52 -2.ª série, de 14 de março de 2019

27 de maio de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de Mina 
de Água, Joaquim Marques da Rocha.

312335558 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REDONDO E CARREIRA

Aviso n.º 10163/2019

Celebração de adenda ao contrato na sequência de alteração
de posicionamento remuneratório por opção gestionária

Para cumprimento do estipulado no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua redação atual, articulado com a alínea c) do n.º 2 
do artigo 40.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexo à 
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na sua redação atual (LTFP), torna -se 
público que se procedeu à celebração de adenda ao contrato de trabalho 
por tempo indeterminado com a trabalhadora Natália Gaspar Ferreira, na 
sequência de alteração de posição remuneratória por opção gestionária. 
A alteração de posição remuneratória por opção gestionária decorreu 
da 1.ª posição, para a 2.ª posição, nível 7 da tabela remuneratória única 
da carreira/categoria de Assistente Técnico, foi deliberada em reunião 
do Órgão Executivo de 12 de abril de 2019, tem efeitos a 01/01/2019, 
e verificou -se por ter obtido na avaliação do desempenho do ciclo 
2017/2018 a menção de Desempenho Excelente, nos termos do n.º 2 do 
artigo 156.º, do artigo 158.º e do n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, 
de 31 de dezembro, Lei do Orçamento de Estado para 2019.

20 de maio de 2019. — A Presidente da Freguesia, Céline Gaspar.
312335736 

 Aviso n.º 10164/2019

Celebração de Contrato na sequência de Alteração Obrigatória 
de Posicionamento Remuneratório

Para cumprimento do estipulado no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua redação atual, articulado com a alínea c) do n.º 2 
do artigo 40.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexa à 
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na sua redação atual (LTFP), torna -se 
público que se procedeu à celebração de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado com a trabalhadora infra designada, na sequência de al-
teração obrigatória de posição remuneratória, com efeitos a 01/01/2018, 
atendendo ao disposto n.º 7 e n.º 8 do artigo 156.º da LTFP, conjugados 
com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro, Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2018:

Fernanda Maria Gaspar de Oliveira e Silva Carvalho, carreira e ca-
tegoria de Assistente Técnica, 3.ª posição remuneratória e nível remu-
neratório n.º 8.

27 de maio de 2019. — A Presidente da Freguesia, Céline Gaspar.
312335599 

 FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

Aviso (extrato) n.º 10165/2019

Procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo determinado, termo 
resolutivo certo, tempo parcial, pessoal para as AEC, AAAF 
e CAF.
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-

blicas (LGTFP), conjugados com o n.º 1 e 5 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, tornam -se públicas as deliberações de 
15 de maio, do órgão executivo da Junta de Freguesia de S. Domingos 
de Rana, que determina a abertura de procedimento concursal comum, 
pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data a contar da data de 
publicação na Bolsa de Emprego público (BEP), os seguintes procedi-
mentos concursais:

Referência 1: Procedimento Concursal Comum para ocupação de 
4 (quatro) postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de 
Pessoal da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, na categoria 
e carreira de Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa) para 
o programa de Atividades de Animação de Apoio à Família (AAAF) e 
Componente de Apoio à Família (CAF);

Referência 2: Procedimento Concursal Comum para ocupação de 8 
(oito) postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal 
da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, na carreira e categoria 
de Assistente Técnico (Docente de AEC) para o programa Atividades 
de Enriquecimento Curriculares (AEC);

Referência 3: Procedimento Concursal Comum para ocupação de 
3 (três) postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal 
da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, na carreira e categoria 
de Assistente Técnico (Animador de CAF e AAAF) para o programa 
de Atividades de Animação de Apoio à Família (AAAF), Componente 
de Apoio à Familia (CAF);

A indicação dos requisitos, da caracterização dos postos de trabalho, 
da composição do júri, dos métodos de seleção e demais informação 
necessária, constam da oferta publicada integralmente na bolsa de em-
prego público, em www.bep.gov.pt, e pode ainda ser consultada no sítio 
da Internet da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana em www.
jf -sdrana.pt.

28 de maio de 2019. — A Presidente da Junta de Freguesia de S. Do-
mingos de Rana, Maria Fernanda Gonçalves.

312335541 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLETIVOS 
DO BARREIRO

Aviso n.º 10166/2019

Mobilidade Intercarreiras para Assistente Técnico

Para os devidos efeitos torna -se público que, por Despacho n.º 06/2019 
do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Trans-
portes Coletivos do Barreiro de 04 de abril de 2019, foi autorizada 
a mobilidade intercarreiras para a carreira de Assistente Técnico, à 
trabalhadora Célia Cristina Cunha Matos com efeitos a 01 de maio de 
2019 pelo prazo de 18 meses, nos termos da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, Lei n.º 35/2014 de 20 de junho. O posicionamento 
remuneratório correspondente à 2.ª posição, nível 7 da tabela remune-
ratória única.

28 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Frederico Costa Rosa.

312337712 

 Aviso n.º 10167/2019

Mobilidade Intercarreiras para Assistente Técnico
Para os devidos efeitos torna -se público que, por deliberação n.º 39 

do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Trans-
portes Coletivos do Barreiro de 13 de maio de 2019, foi autorizada a 
consolidação na carreira de Assistente Técnico, à trabalhadora Sílvia 
de Jesus Pisco Santos com efeitos a 01 de maio de 2019, nos termos 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014 de 20 
de junho, com a remuneração correspondente à 1.ª posição, nível 5 da 
tabela remuneratória única.

28 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Frederico Costa Rosa.

312337518 


