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MUNICÍPIO DO SEIXAL

vembro de 2015, com os trabalhadores abaixo indicados, na sequência
de Procedimento concurso comum:

Aviso n.º 13763/2015

Fábio José Cascalhais Gomes, 1.ª posição salarial, nível 1, da tabela
remuneratória única da carreira de Assistente Operacional, correspondente a 505,00€;
Luís Jorge Punilhas Pinto Goes, 1.ª posição salarial, nível 1, da tabela
remuneratória única da carreira de Assistente Operacional, correspondente a 505,00€;
Ricardo Jorge Punilhas Camacho, 1.ª posição salarial, nível 1, da
tabela remuneratória única da carreira de Assistente Operacional, correspondente a 505,00€;
Francisco José Ameixa Cardeira Charrua, 1.ª posição salarial, nível 1,
da tabela remuneratória única da carreira de Assistente Operacional,
correspondente a 505,00€;
Francisco António Ramalho Leirão, 1.ª posição salarial, nível 1, da
tabela remuneratória única da carreira de Assistente Operacional, correspondente a 505,00€;

Para efeitos do disposto no artigo 214.º, n.os 2 e 3 da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, notifica-se o assistente técnico, João Manuel Mendes
Maria, de que contra si se encontra pendente processo disciplinar, e que
tem um prazo de trinta dias, contados da data da publicação do presente
aviso, para apresentar a sua defesa.
O trabalhador poderá consultar o processo na Divisão de Recursos
Humanos, sita nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal,
Alameda dos Bombeiros Voluntários, n.º 45, 2844-001 Seixal, durante
o referido prazo, todos os dias úteis, no horário de expediente.
16 de novembro de 2015. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos e Desenvolvimento Social, Corália de Almeida Loureiro.
309127601

MUNICÍPIO DE VALONGO
Aviso n.º 13764/2015
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e
31.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, notificam-se os candidatos
excluídos do procedimento concursal comum de seleção e recrutamento
de 12 assistentes técnicos, na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, a que se refere o aviso de abertura
n.º 12196/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 206,
em 21.10.2015, que poderão exercer o direito de audiência dos interessados, durante o prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação
do presente aviso.
A lista dos candidatos admitidos e excluídos, encontra-se afixada
no átrio dos Paços do Concelho e publicada na página eletrónica do
Município (www.cm-valongo.pt).
Para efeitos do exercício da audiência dos interessados deve ser
utilizado o modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro
de Estado e das Finanças — Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, também
disponível em www.cm-valongo.pt.
18 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro.
309129554

MUNICÍPIO DA VIDIGUEIRA
Aviso n.º 13765/2015
Na sequência da nova organização dos Serviços do Município, por
meu do Despacho n.º 44/PRE/2015, de 21 de outubro de 2015, no uso
das competências que me são conferidas pelo disposto na alínea a) do
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua atual
redação, e tendo em conta a necessidade de assegurar a liderança na
gestão das Subunidades Orgânicas de Administração e Finanças e de
Administração Urbanística, Obras e Ambiente, foram nomeados em
regime de substituição, pelo prazo de 90 dias, para lugares de Dirigente
Intermédio de 3.º grau:
Maria José Ferreira Chaveiro Espinho Cravinho, como Dirigente
Intermédio de 3.º grau da Subunidade de Administração e Finanças;
Luís Miguel Morais Tavares Machado, como Dirigente Intermédio de 3.º grau da Subunidade de Administração Urbanística, Obras e
Ambiente;
A remuneração a atribuir é a correspondente à 6.ª posição remuneratória da carreira geral de Técnico Superior.
A nomeação produz efeitos a 01 de outubro de 2015.
10 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Luís da Rosa Narra.
309123779
Aviso n.º 13766/2015
Para os efeitos previstos na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por meu despacho
de 20 de outubro de 2015, foram celebrados contratos de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com início em 01 de no-

Mais se torna público que, por meu despacho de 02 de novembro de
2015, nomeei para júri do período experimental:
Luís Miguel Tavares Machado, Técnico Superior — Arquiteto;
Helder António Clemente Ordem, Técnico Superior — Arquiteto;
Dina Isabel Catarino Colaço, Técnica Superior — Engenharia do
Ambiente.
16 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Luís da Rosa Narra.
309126865

FREGUESIA DE MARVILA (LISBOA)
Aviso n.º 13767/2015
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado e nomeação
do júri do período experimental — Ref. I (alteração)
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 (LTFP), do artigo 6.º e da alínea a)
do n.º 1 do artigo 38.º do anexo à LTFP, torna-se público que, na sequência do procedimento concursal comum para ocupação de quinze
posto de trabalho, da carreira e categoria de Assistente Operacional
(Referência I), para constituição de vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 1777/2015, no Diário da
República, 2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro e após negociação do
posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, a trabalhadora Leonilde
Sousa Ferreira Teixeira, resultante da denúncia de contrato apresentada
pelo trabalhador posicionado em 10.º na lista de Ordenação Final
Homologada em Reunião de executivo de 31 de agosto de 2015 e
publicitada no Aviso 10390/2015, em Diário da República, 2.ª série,
n.º 178 de 11 de setembro.
A data de início a 02 de novembro de 2015, com a remuneração
correspondente à Remuneração Mínima Mensal Garantida posição
remuneratória e com o nível remuneratório 1, da tabela remuneratória única, equivalente a 505,00 € (quinhentos e cinco euros).
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: António Manuel Alves
1.º Vogal Efetivo: Vítor Manuel Avelar Simões, que substituirá o
Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: Carlos Manuel Dias Pereira
1.º Vogal Suplente: Luís Miguel Albino Nunes;
2.º Vogal Suplente: Hermínio Miguel de Sousa Ferreira
O período experimental inicia-se a 01 de outubro de 2015, terá a
duração de 90 dias 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.

