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Assistente Operacional/função de cozinheira, cuja remuneração corres-
ponde à 1.ª (primeira) posição remuneratória, a qual equivale ao RMMG 
Retribuição Mínima Mensal Garantida em 2018, no valor de 580,00€ 
(quinhentos e oitenta euros), e que na data de início do respetivo contrato 
o trabalhador iniciou também o período experimental de 90 dias cujo 
júri é o seguinte:

Presidente: Ana Paula Pereira Ribeiro, Técnica Superior;
1.º Vogal Efetivo: Odete de Jesus Casmarrinho Serra, Técnica Superior;
2.º Vogal Efetivo: Ana Maria Lages Pires Friedrich, Técnica Superior;
1.º Vogal Suplente: Ruben Filipe Teixeira da Costa, Técnico Superior
2.º Vogal Suplente: Maria José Magro Serra da Piedade Lopes, As-

sistente Técnica
8 de janeiro de 2018. — A Presidente da Câmara, Hortênsia dos 

Anjos Chegado Menino.
311067624 

 MUNICÍPIO DE PENELA

Aviso n.º 1289/2018

Constituição dos Gabinetes de Apoio à Presidência
e aos Vereadores

Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho de 
23 outubro 2017 e, no uso da competência prevista na alínea a) do n.º 1 
do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram constituídos 
os gabinetes de Apoio à Presidência e aos Vereadores, com a seguinte 
composição:

Gabinete de Apoio à Presidência
Chefe de Gabinete: João Manuel Falcão, Coordenador Técnico deste 

Município;
Adjunto: José Carlos Fernandes dos Reis, Formador;

Gabinete de Apoio aos Vereadores
Secretário: Bruno Alexandre dos Reis Nunes, Eng.º Agropecuário

 MUNICÍPIO DE PINHEL

Aviso n.º 1290/2018

Lista unitária de ordenação final
Nos termos e para efeitos do disposto no 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, 
pelo meu despacho datado de 27 de dezembro de 2017, a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos, relativa ao procedimento concursal 
comum, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, aberto por aviso n.º 7827/2017, datado de 11 de 
julho de 2017.

A lista unitária de ordenação final encontra -se publicitada no site do 
Município de Pinhel (www.cm -pinhel.pt) e afixadas em local visível e 
público do Edifício dos Paços do Concelho.

28.12.2017. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Saraiva Ventura.
311043486 

 MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso n.º 1291/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi homologada, por meu despacho de 
3 de janeiro de 2017, a ata da proposta de avaliação final do período 
experimental do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, pelo respetivo júri, constante no meu despacho de 13 de 
junho de 2017, relativamente ao trabalhador abaixo indicado, Assistente 
Operacional: 

De acordo com o respetivo estatuto, as remunerações são as constantes 
no artigo 43.º do mesmo diploma legal.

8 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe da 
Silva Lourenço Matias.

311063444 

Nome Categoria
Classificação obtida

do período
experimental

Conclusão
com sucesso

Luís Filipe Alegre Nascimento Lopes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente operacional  . . . . . . . . . . . . . 14,594 valores Sim.

 Em consequência do referido despacho foi naquela data formalmente 
assinalada a conclusão com sucesso daquele período experimental através 
de ato escrito averbado ao respetivo contrato, em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho.

9 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Diogo 
Alves Mateus, Dr.

311060722 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 1292/2018

Procedimento concursal comum para ocupação de 73 postos
de trabalho, publicados no Diário

da República, 2.ª série, n.º 158, de 18 de agosto de 2016
1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, conjugado com o ar-

tigo 31.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republi-
cada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que se encon-
tra afixada em local visível e público das instalações desta Câmara Municipal 
e disponível na página eletrónica da CMPD, em www.cm -pontadelgada.pt, 
a lista de resultados obtidos no método de seleção Avaliação Psicológica 
referente aos procedimentos concursais comuns para a carreira e categoria 
de Técnico Superior, referências A3, A4, A5, A6, para a carreira e categoria 
de Assistente Técnico, referências B1, B2, B3, B4, B5 e B6 e para a carreira 
e categoria de Assistente Operacional, referências C1, C2, C3, C3, C4 e C5.

2 — De acordo com o n.º 1 do artigo 36.º da referida Portaria, conjugado 
com o artigo 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, 
os candidatos excluídos dispõem de 10 dias úteis, contados da data de 

publicação do presente Aviso no Diário da República, para se pronun-
ciarem por escrito, utilizando formulário próprio (Exercício de Direito de 
Participação de Interessados), disponível na página eletrónica da CMPD, 
em www.cm -pontadelgada.pt, e remetido para o endereço de e -mail geral@
mpdelgada.pt, devidamente preenchido, datado e assinado.

3 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Manuel Cabral 
Dias Bolieiro.

311040075 

 Aviso (extrato) n.º 1293/2018

Homologação de Lista Unitária
de Ordenação Final de Procedimento Concursal

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011 de 6 de abril, 
informa-se que a lista unitária de ordenação final dos candidatos admi-
tidos e oponentes aos métodos de seleção do Procedimento Concursal 
Comum para Ocupação de um Posto de Trabalho na carreira de Téc-
nico Superior — (Ref.ª A2) área de Gestão — Divisão de Gestão Finan-
ceira da Câmara Municipal de Ponta Delgada, publicado por aviso 
n.º 10260/2016, na 2.ª série do Diário da República n.º 158, 
de 18 de agosto foi homologada por Despacho da senhora Vereadora 
Alexandra Vitória Falcão Pereira de Viveiros de 08 de janeiro de 2018, 
estão disponíveis na página eletrónica do Município (cm-pontadelgada.pt) e 
afixadas em local próprio na Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, 
sita na Rua de Santa Luzia, n.º 18, 9504-523 Ponta Delgada.

10 de janeiro de 2018. — O Presidente, José Manuel Cabral Dias 
Bolieiro.

311058788 










