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 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso n.º 10799/2017
Hugo Renato Ferreira Cristóvão, Vereador da Câmara Municipal de 

Tomar, faz público que, sob proposta da câmara municipal, a assembleia 
municipal de Tomar, em sessão ordinária realizada em 30 de junho 
de 2017, deliberou, nos termos do n.º 1, do artigo 13.º, do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto, aprovar a delimitação da área de reabilitação urbana 
de Pedreira.

Mais informa que, nos termos do n.º 4, do artigo 13.º, do RJRU, os 
elementos que acompanham o projeto de delimitação da área de reabilita-
ção, poderão ser consultados no sítio da internet da câmara municipal de 
Tomar, www.cm -tomar.pt e na Câmara Municipal de Tomar, no horário 
normal de expediente.

21 de agosto de 2017. — O Vereador da Câmara Municipal, Hugo 
Cristóvão.
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 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 10800/2017
Para efeitos do estatuído 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 se encontra afixada 
no átrio dos Paços do Concelho e publicada na página eletrónica do 
Município (www.cm -valongo.pt), a lista unitária de ordenação fi-
nal, devidamente homologada, referente ao procedimento concursal 
comum de seleção e recrutamento de 1 Técnico Superior — Enge-
nharia Informática, na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, a que se refere o aviso de abertura 
n.º 12565/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, 
em 13.10.2016.

23 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Pereira Ribeiro.
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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ABRANTES (SÃO VICENTE 
E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE

Aviso n.º 10801/2017

Contratos de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado e nomeação do júri do período experimental

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, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal comum para ocupação de nove postos de 
trabalho, dois para a carreira e categoria de Assistente Técnico e sete 
para a carreira e categoria de Assistente Operacional, para constituição 
de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo 
Aviso n.º 10736/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 165, de 
29 de agosto e após negociação do posicionamento remuneratório, 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado a 21 de agosto de 2017, com Paulo Jorge Gomes Car-
queja e com Vera Lúcia Martins Pedro (referência A), na carreira e 
categoria de Assistente Técnico, e Celeste Maria Simões dos Santos 
Martins (referência B), Maria Adelina Fontinha Ascenso Lourenço 
(referência C), José Francisco Ferreira Pires, Marco André Ribeiro 
(referência D), Victor Manuel Santos Coelho (referência E), Vasco 
Miguel André Gonçalves (referência F) e Vera Lúcia Matos Fontinha 
Rodrigues (referência G), na carreira e categoria de Assistente Opera-
cional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória 
da tabela remuneratória, respetivamente para a carreira e categoria de 
Assistente Técnico e para a carreira e categoria de Assistente Opera-
cional. 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: Bruno Jorge Vicente Tomás, Presidente da União das 
Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede;

1.º Vogal Efetivo: João António da Conceição Marques, que substituirá 
o Presidente nas suas faltas e impedimentos, Secretário da União das 
Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede;

2.º Vogal Efetivo: Zélia Maria Farinha Lopes, Tesoureira da União das 
Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede;

1.º Vogal Suplente: Aníbal Ramos de Melo, Vogal da União das Fre-
guesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede;

2.º Vogal Suplente: Francisco José Nunes Ferreira Bragança, Vogal 
da União das Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Al-
ferrarede.

O período experimental inicia -se a 21 de agosto de 2017, terá a du-
ração de 180 dias e de 90 dias, para a carreira e categoria de Assistente 
Técnico e de Assistente Operacional, respetivamente, 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.

A avaliação final do período experimental traduz -se numa escala de 
0 a 20 valores.

23 de agosto de 2017. — O Presidente da União das Freguesias, 
Bruno Jorge Vicente Tomás.
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 FREGUESIA DE ALCANHÕES

Aviso (extrato) n.º 10802/2017

Procedimento concursal comum, na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de dois postos de trabalho, da carreira e categoria 
de assistente operacional (1 serviços gerais/1 cantoneiro), aberto 
por Aviso n.º 4820/2017 (2.ª série), no Diário da República, n.º 85, 
de 3 de maio.
Nos termos do 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, e em conformidade com as deliberações tomadas pelo júri, faz -se 
pública a lista unitária de ordenação final do procedimento referenciado 
em epígrafe, a qual foi homologada por deliberação tomada no dia 26 
de julho de 2017:

Resultados finais homologados:
Rute Isabel Aranha Vargas (AO -SG) — 14,6 valores (candidata pro-

posta a contratar)
António Gabriel Inês Ferreira (AO -C) — 12,9 valores (candidato 

proposto a contratar)
26 de julho de 2017. — O Presidente da Freguesia de Alcanhões, 

Pedro Mena Esteves.
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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES

Aviso n.º 10803/2017

Conclusão dos períodos experimentais
Na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 

de três postos de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 9737/2016, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 150 -5 de agosto e para os devidos 
efeitos, torna -se público que, após celebração de contrato com Vera 
Lúcia Fernandes Correia (ref. A); Lídia Maria Vieira Fernandes (ref. B) 
e Carlos Manuel Fernandes Ataíde (ref. C), foram cumpridos períodos 
experimentais (pelo período de 90 dias). Após avaliação dos períodos 
experimentais, o executivo homologou, em 27 de julho de 2017, as suas 
conclusões com sucesso.

25 de agosto de 2017. — O Presidente da União das Freguesias, 
Sérgio Filipe Neves Antão.
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