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 MUNICÍPIO DE PENELA

Aviso n.º 9100/2018

Lista Unitária

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego em contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para preenchimento de um lugar de 
Assistente Técnico (Biblioteca) — Divisão de Cultura, Turismo, 
Desporto e Juventude.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum para ocupação de 1 lugar na carreira 
e categoria de Assistente Técnico (Biblioteca), por tempo indetermi-
nado, aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 109, de 06 de junho de 2017, e homologada por meu despacho de 
15 de junho de 2018.

1 — Andreia Carina Gonçalves dos Santos — 15,83 valores
2 — Ana Maria Serôdio Pereira — 14,80 valores

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro e para os efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º 
da mesma Portaria, ficam desta forma notificados todos os candidatos 
admitidos ao procedimento concursal acima referido do ato de homo-
logação da lista unitária de ordenação final.

18 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe da 
Silva Lourenço Matias.

311436571 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 9101/2018

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 n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, informa -se que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos admitidos e oponentes aos métodos de seleção do Procedi-
mento Concursal Comum para Ocupação de quatro Postos de Trabalho 
na carreira de Assistente Operacional — Ref. C4 para a Divisão de 
Ambiente e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
publicado pelo aviso n.º 10260/2016, na 2.ª série do Diário da Repú-
blica, n.º 158, de 18 de agosto de 2016, foi homologada por Despacho 
da senhora Vereadora Alexandra Vitória Falcão Pereira de Viveiros, de 
11 de junho de 2018, está disponível na página eletrónica do Município 
(cm -pontadelgada.pt) e afixada em local próprio na Subunidade Orgânica 
de Recursos Humanos, sita na Rua de Santa Luzia, n.º 18, 9504 -523 
Ponta Delgada.

13 de junho de 2018. — O Presidente, José Manuel Cabral Dias 
Bolieiro.

311433225 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Aviso n.º 9102/2018
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, torna -se público que, na sequência de 
procedimentos concursais de regularização extraordinária de vínculos 
precários, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, cujas lis-
tas de ordenação final foram por mim homologadas, foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com início a 1 de junho de junho de 2018, com:

Iryna Martynenko, na carreira/categoria de Técnico Superior, área 
de Desporto, para desempenho de funções na Divisão de Ação Social, 
Educação, Cultura e Desporto — Secção de Desporto, 2.ª posição re-
muneratória, nível 15, no valor de 1.201,48 Euros;

Magda Marisa Lopes de Oliveira, na carreira/categoria de Técnico 
Superior, área de Ensino Básico, para desempenho de funções na Di-
visão de Projetos e Obras Municipais — Secção de Projetos e Planea-
mento, 2.ª posição remuneratória, nível 15, no valor de 1.201,48 Euros;

Maria Cristina Nunes Fouto, na carreira/categoria de Técnico Superior, 
área de Desporto, para desempenho de funções na Divisão de Ação So-
cial, Educação, Cultura e Desporto — Serviço de Educação, 2.ª posição 
remuneratória, nível 15, no valor de 1.201,48 Euros;

Marta de Jesus Sampaio Sebastião, na carreira/categoria de Técnico 
Superior, área de Sociologia, para desempenho de funções na Divisão 
de Ação Social, Educação, Cultura e Desporto — Secção de Ação So-
cial, 2.ª posição remuneratória, nível 15, no valor de 1.201,48 Euros;

Patrícia Alexandra Pita Santos Pequeno, na carreira/categoria de 
Técnico Superior, área de Gestão — Ramo de Contabilidade, para de-
sempenho de funções na Divisão Financeira — Secção de Contabili-
dade, 2.ª posição remuneratória, nível 15, no valor de 1.201,48 Euros;

Raul da Silva Lopes, na carreira/categoria de Técnico Superior, área 
de Engenharia Eletrotécnica, para desempenho de funções no Aeró-
dromo Municipal, 2.ª posição remuneratória, nível 15, no valor de 
1.201,48 Euros;

Raul Filipe Rodrigues Serra, na carreira/categoria de Técnico Superior, 
área de Engenharia Civil, para desempenho de funções na Divisão de 
Projetos e Obras Municipais — Secção de Obras por Empreitada e Apoio 
Técnico, 2.ª posição remuneratória, nível 15, no valor de 1.201,48 Euros.

Os trabalhadores contratados atrás referidos ficam dispensado de 
período experimental, uma vez que o tempo de serviço prestado na 
situação de exercício de funções a regularizar, é superior à duração 
definida para o período experimental da carreira/categoria de Técnico 
Superior, de 240 dias, conforme alínea c) do n.º 1 do artigo 49.º da LG-
TFP, dando -se assim cumprimento à disposição constante no artigo 11.º 
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

Paulo Jorge Malheiro Lourenço, na carreira/categoria de Técnico 
Superior, área de Gestão, para desempenho de funções na Divisão Finan-
ceira — Secção de Contabilidade, 2.ª posição remuneratória, nível 15, 
no valor de 1.201,48 Euros.

Considerando o disposto na alínea c), do n.º 1 do artigo 49.º do Anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o previsto no artigo 11.º 
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o período experimental do 
trabalhador terá a duração de 123 dias, atendendo a que foram con-
tabilizados 117 dias de serviço prestado na situação de exercício de 
funções a regularizar.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º do Anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeei para júri do período experimental 
os seguintes elementos:

Presidente — Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora do 
Departamento Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, 
que será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro vogal 
efetivo.

Vogais efetivos — Maria Manuela Carvalho Correia Lopes, Chefe 
de Recursos Humanos, e Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de 
Serviço de Apoio Jurídico e Auditoria Interna.

Vogais suplentes — Maria da Conceição Figueira Rodrigues, Técnica 
Superior, e António José Martins Lopes, Técnico Superior.

Sara Patrícia Galveias Lopes, na carreira/categoria de Técnico Supe-
rior, área de Engenharia Civil, para desempenho de funções na Divisão 
de Projetos e Obras Municipais — Secção de Obras por Empreitada 
e Apoio Técnico, 2.ª posição remuneratória, nível 15, no valor de 
1.201,48 Euros.

Considerando o disposto na alínea c), do n.º 1 do artigo 49.º do Anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o previsto no artigo 11.º 
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o período experimental da 
trabalhadora terá a duração de 54 dias, atendendo a que foram con-
tabilizados 186 dias de serviço prestado na situação de exercício de 
funções a regularizar.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º do Anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeei para júri do período experimental 
os seguintes elementos:

Presidente — António Miguel Almeida Ministro, Chefe de Divisão 
de Projetos e Obras Municipais, que será substituído nas suas faltas e 
impedimentos pelo primeiro vogal efetivo.

Vogais efetivos — Nuno Jorge Perdigão Medina, Técnico Superior, e 
Sandra Maria de Matos Pires Catarino, Chefe de Unidade — Aeródromo 
Municipal.

Vogais suplentes — Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de 
Serviço de Apoio Jurídico e Auditoria Interna, e Maria Manuela Carvalho 
Correia Lopes, Chefe de Recursos Humanos.

20 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira 
Hilário.
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