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em cerimónia solene e pública em data a agendar pelo órgão competente 
para a respetiva deliberação.

Artigo 13.º
Registo de insígnias

Será criado um livro de registo de insígnias onde ficarão anotadas, 
de modo cronológico, as deliberações de atribuição tomadas, as me-
dalhas atribuídas, os seus destinatários e fundamentos da respetiva 
atribuição.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 14.º
Uso das medalhas

1 — É expressamente vedada a ostentação de qualquer das medalhas 
por quem não haja sido agraciado com as mesmas.

2 — O uso indevido é punido nos termos da lei.
3 — Perde o direito ao uso de qualquer das distinções honoríficas 

instituídas pelo presente Regulamento o agraciado que vier a ser con-
denado a pena de prisão por período superior a três anos.

4 — Perderá igualmente o direito de uso da medalha de bons serviços 
municipais, o trabalhador agraciado a quem tenha sido aplicada pena 
disciplinar de suspensão ou de despedimento disciplinar/demissão.

Artigo 15.º
Encargos

A aquisição das medalhas constitui encargo do Município.

Artigo 16.º
Título póstumo

Qualquer das medalhas instituídas através do presente Regulamento 
poderá ser atribuída a título póstumo.

Artigo 17.º
Manutenção de concessão

São mantidas todas as concessões de medalhas municipais atribuídas 
ao abrigo de deliberações anteriores à entrada em vigor do presente 
Regulamento.

Artigo 18.º
Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação do presente Regu-
lamento serão resolvidas por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 19.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

310113387 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Aviso n.º 113/2017

Conclusão com sucesso de período experimental

No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
e nos termos dos artigos 45.º e seguintes do Anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho (LTFP), torna -se público que, por meu despacho, de 
13 de janeiro de 2016, foi homologada a avaliação final do perío do 
experimental dos seguintes trabalhadores, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional: Isabel Maria Conceição Serrano, Paula 
Cristina Rodrigues Martins dos Santos, Clotilde Simões Neves de 
Oliveira, Ana Sofia Rodrigues Ferreira Raposo, Maria Luciana Pires 
Correia, Carla Alexandra Basílio da Silva Páscoa e Tânia Marisa 
Ferreira Fernandes Aldeia.

De acordo com os respetivos processos de avaliação, elaborados nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, o referido período 
experimental foi concluído com sucesso, sendo contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

20 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara de Oeiras, 
Paulo Vistas.

310111742 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 114/2017

Procedimentos concursais comuns para ocupação 
de 73 postos de trabalho

Convocatória para a realização da Prova de Conhecimentos
Nos termos do disposto no artigo 32.º e no n.º 3 do artigo 30.º da Por-

taria 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 se encontram afixa-
das em local visível e público das instalações desta Câmara Municipal e 
disponibilizadas na sua página eletrónica www.cm -pontadelgada.pt., a 
lista dos candidatos admitidos ao procedimento a que se refere o Aviso 
n.º 10260/2016 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158 de 
18 de agosto de 2016, Ref.as A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, 
B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2 e C3.

A realização da prova de conhecimentos a que se refere o ponto 
16 do referido aviso, terá lugar nos locais, dias e horas a seguir iden-
tificados.

Ref.ª A1 -Técnico Superior -Sociologia -Divisão de Gestão 
Administrativa -Escola Secundária Antero de Quental -Ponta Delgada, 
dia 13 de fevereiro, às 20h00;

Ref.ª A2 -Técnico Superior -Gestão -Divisão de Gestão Financeira-
-Escola Secundária Antero de Quental -Ponta Delgada, dia 20 de janeiro 
às 20h00;

Ref.ª A3 -Técnico Superior -Sociologia -Divisão de Desenvolvimento 
Social -Escola Secundária Antero de Quental -Ponta Delgada, dia 3 de 
fevereiro às 20h30;

Ref.ª A4 -Técnico Superior -Serviço Social -Divisão de Desenvolvi-
mento Social -Escola Secundária Antero de Quental -Ponta Delgada, dia 
11 de fevereiro às 08h30;

Ref.ª A5 -Técnico Superior — Educação de Infância -Divisão de 
Desenvolvimento Social -Escola Secundária Antero de Quental -Ponta 
Delgada, dia 9 de fevereiro às 20h00;

Ref.ª A6 -Técnico Superior -Animador Sociocultural -Divisão de 
Desenvolvimento Social -Escola Secundária Antero de Quental -Ponta 
Delgada, dia 11 de fevereiro às 11h30;

Ref.ª A7 -Técnico Superior -Desporto -Variante de Desporto da Na-
tureza e Turismo Ativo -Divisão de Desenvolvimento Social -Sala de 
Reuniões da Divisão de Desenvolvimento Social — Ponta Delgada, 
dia 1 de fevereiro às 9h30;

Ref.ª A8 -Técnico Superior -Desporto -Educação Física e Desporto-
-Divisão de Desenvolvimento Social -Centro Cívico de Santa Clara -Ponta 
Delgada, dia 30 de janeiro às 9h30;

Ref.ª A9 -Técnico Superior -Educação Básica -Divisão de Desenvol-
vimento Social -Escola Secundária Antero de Quental -Ponta Delgada, 
dia 8 de fevereiro às 20h00;

Ref.ª B1 -Assistente Técnico -Animação Sociocultural -Divisão de 
Desenvolvimento Social -Escola Secundária Antero de Quental, dia 
4 de fevereiro às 08h30;

Ref.ª B2 -Assistente Técnico -Animação Sociocultural -Divisão de 
Desenvolvimento Social -Escola Secundária Antero de Quental, dia 
28 de janeiro às 08h30;

Ref.ª B3 -Assistente Técnico -Atendimento ao Público -Escola Secun-
dária Antero de Quental, dia 25 de janeiro às 20h00;

Ref.ª B4 -Assistente Técnico -área administrativa -Divisão de Gestão 
Administrativa -Escola Secundária Antero de Quental, dia 2 de fevereiro 
às 20h00;

Ref.ª B5 -Assistente Técnico -área administrativa -Divisão de Desen-
volvimento Social -Escola Secundária Antero de Quental, dia 6 de fe-
vereiro às 20h00;

Ref.ª B6 -Assistente Técnico -apoio a idosos -Divisão de Desenvolvi-
mento Social -Escola Secundária Antero de Quental, dia 7 de fevereiro 
às 20h00;

Ref.ª C1 -Assistente Operacional -Animação Sociocultural -Divisão 
de Desenvolvimento Social -Escola Secundária Antero de Quental, dia 
4 de fevereiro às 11h30;
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Ref.ª C2 -Assistente Operacional -Animação Sociocultural -Divisão 
de Desenvolvimento Social -Escola Secundária Antero de Quental, dia 
31 de janeiro às 20h00;

Ref.ª C3 -Assistente Operacional -Geriatria -Divisão de Desenvolvi-
mento Social -Escola Secundária Antero de Quental, dia 28 de janeiro 
às 11h30;

Informa -se ainda que, não é admitida a consulta de legislação anotada 
e com comentários e anotações pessoais, não sendo igualmente permi-
tida a presença na sala de computadores portáteis, tablets e telemóveis. 
É autorizada a utilização de legislação, com marcadores (post -it) de 
localização de assuntos, sem comentários e anotações pessoais e com 
sublinhados. Os candidatos têm de, para a realização das provas, fazer -se 
acompanhar do seu documento de identificação, isto é, do bilhete de 
identidade ou do cartão de cidadão, bem como vir munidos de esfero-
gráfica ou caneta e calculadora básica.

20 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.

310114018 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO BARTOLOMEU 
DOS GALEGOS E MOLEDO

Aviso n.º 115/2017

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público a termo resolutivo certo para preenchimento 
de quatro postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente 
Operacional do mapa de pessoal da União das Freguesias de 
S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo.
1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP) Lei n.º 35/2014, de 20/06, e do Decreto-
-Lei n.º 209/2009, de 03/09, na sua redação atual, conjugados com a 
alínea b) do artigo 3.º e artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 14/ -A/2011, de 06/04 (doravante 
designada Portaria), torna -se publico que, na sequência de aprovação 
em reunião do órgão executivo no dia 13 de julho de 2016, se encontra 
aberto ao abrigo do artigo 64.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezem-
bro, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da presente 
publicação, os procedimentos concursais comuns para ocupação de 
postos de trabalho através da relação jurídica de emprego público por 
termo resolutivo certo do mapa de pessoal da União das Freguesias de 
S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo.

2 — Estes procedimentos regem -se pelo disposto nos seguintes diplo-
mas: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, (designada por LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, Lei 
82 -B/2014, de 31 de dezembro, e demais legislações aplicáveis.

3 — Prazo de Validade: os procedimentos são válidos até ao preenchi-
mento dos postos de trabalho a ocupar e no prazo máximo de 18 meses 
contados da data da homologação das listas de ordenação final, quanto 
às reservas de recrutamento que delas resultem.

4 — Local de trabalho:
Ref. A — Edifícios da União das Freguesias de S. Bartolomeu dos 

Galegos e Moledo,
Ref. B — área geográfica da União das Freguesias de S. Bartolomeu 

dos Galegos e Moledo,

5 — Caracterização dos postos de trabalho:
Ref. A) — 2 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente 

Operacional (Administrativa) — As constantes no anexo à LTFP refe-
rido no n.º 1 alínea a) do artigo 86.º e no n.º 2 do artigo 88.º da mesma 
lei, competindo -lhe, de acordo com o definido no mapa de pessoal da 
União das Freguesias de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo, executar 
funções de complexidade de grau 1, de natureza executiva, de caráter 
manual ou mecânico, nomeadamente: serviços administrativos da Jun-
ta — organizar e manter atualizado o cadastro e os ficheiros de pessoal 
da união de freguesias, assegurar os atos de administração do pessoal, 
designadamente os procedimentos relativos à constituição, modificação 
e extinção dos contratos, efetuar as operações de registo e controlo de 
assiduidade, efetuar o processamento de vencimentos e outros abonos do 
pessoal, efetuar liquidação de despesas e cobrança de receitas, depósitos, 
pagamentos e recebimentos em cheque ou numerário, atendimento ao 
publico, emissão de atestados e declarações, ofícios, faxes e e -mails, 
registo de correspondência recebida e enviada, organização de arquivo, 
assegurar o expediente geral, emissão de registos, baixas e licenças de 

canídeos e seus registos no Sicafe, zelar pela limpeza e segurança do 
edifício, colaborar e assegurar o bom funcionamento das salsa sénior/
convívio no edifício, colaborar nas atividades organizadas pela União 
de Freguesias; sempre que necessário apoiar/assegurar os serviços de 
natureza educativa nos complexos escolares da Freguesia;

Ref. B) — 2 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional (Cantoneiros) — As constantes no anexo à LTFP refe-
rido no n.º 1 alínea a) do artigo 86.º e no n.º 2 do artigo 88.º da mesma 
lei, competindo -lhe, de acordo com o definido no mapa de pessoal da 
União das Freguesias de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo, executar 
funções de complexidade de grau 1, de natureza executiva, de caráter 
manual ou mecânico, nomeadamente: limpeza de valetas, arruamentos, 
parques, jardins e equipamentos diversos, trabalhos de poda, limpeza 
e conservação, operar com diversos instrumentos manuais, (tesouras, 
pás, serrotes, enxadas e outros) e mecânicos ou outros trabalhos que 
se justifiquem; executar serviços de coveiro nos Cemitérios da área 
geográfica da União de Freguesias de S. Bartolomeu dos Galegos e 
Moledo, sempre que necessário.

5.1 — A descrição do conteúdo funcional, não prejudica a atribuição 
ao trabalhador de funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, 
para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada 
e que não impliquem desvalorização profissional, nos termos do n.º 1, 
artigo 81.º, da LTFP.

6 — Remuneração — Ref. A e B — O posicionamento remuneratório 
terá por referência a 1.ª posição/nível 1 da tabela remuneratória única 
da carreira/categoria de Assistente Operacional (530€), nos termos 
do preceituado no artigo 38.º da LTFP, sem prejuízo do disposto no 
artigo 42.º da Lei do Orçamento de Estado (LOE) para 2015, em vigor 
por força do disposto no artigo 18.º da LOE 2016.

7 — Só podem ser admitidos ao procedimento concursal os indivíduos 
que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas 
satisfaçam os seguintes requisitos

7.1 — Requisitos gerais de admissão (artigo 17.º da LTFP)
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição da República Portuguesa, convenção internacional ou lei es-
pecial;

b) Ter 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.

7.2 — Os candidatos são dispensados da apresentação de documen-
tos comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a) a e) 
do n.º 6 do presente aviso, sendo que declaram, sob compromisso de 
honra, no próprio requerimento, a situação precisa em que se encontra 
perante os mesmos.

7.3 — Outros requisitos: O recrutamento para a constituição de relação 
jurídica de emprego público a termo resolutivo certo, inicia -se sempre 
de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado previamente estabelecida, conforme o disposto no 
n.º 3 do artigo 30.º do anexo à Lei n.º 35/2014 (LTFP), de 20 de junho. 
Considerando os princípios da racionalização, eficiência e economia de 
custos, no caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, 
por aplicação do n.º 4 do artigo referido anteriormente e por deliberação 
do executivo, de 13 de julho de 2016, o recrutamento é efetuado de 
entre trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem 
vínculo de emprego público. 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 do órgão ou serviço idênticos aos 
postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

8 — Nível habilitacional:
Ref. A) Escolaridade obrigatória ou equiparada sem possibilidade 

de substituição do nível habilitacional, por formação ou experiência 
profissional

Ref. B) Escolaridade obrigatória ou equiparada com a possibilidade 
de substituição do nível habilitacional, por formação ou experiência 
profissional

9 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos até a data 
limite da apresentação das respetivas candidaturas.

10 — Formalização de candidaturas:
As candidaturas deverão ser formalizadas em suporte de papel, através 

do preenchimento de impresso tipo, disponível na sede desta União 
de Freguesias, aprovado por Despacho n.º 11321/09, de 8 de maio, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, sob pena de exclu-
são, acompanhado dos documentos previstos no ponto 9.3 e entregues 






