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posicionamento remuneratório detido na situação jurídico-funcional
de origem.
1 de setembro de 2017. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos e Desenvolvimento Social, Maria Manuela Palmeiro Calado.
310762651

MUNICÍPIO DE SILVES
Aviso n.º 11407/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 4 e
n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, homologuei em
dezoito de agosto de dois mil e dezassete, a conclusão com sucesso,
do período experimental da trabalhadora, contratada na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
Márcia Cristina Alves Martins Manteigas com a categoria de Técnico
Superior (área de atividade — Desporto).
4 de setembro de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
310774826
Aviso n.º 11408/2017
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014
de 20 de junho, e nos termos do artigo 99-A, da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, alterada pelas Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto e 18/2016 de
20 de junho, artigo este aditado à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pelo
artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, torna-se publico que
por meus despachos de 25 de julho e 4 de agosto, foram autorizadas as
consolidações definitivas das mobilidades internas intercarreiras, com
efeitos a 05 de setembro de 2017 dos seguintes trabalhadores:
Júlio Fernando Maria da Silva, na carreira/categoria de Encarregado
Operacional, com o posicionamento correspondente à posição remuneratória 1.ª e nível 8.º, da tabela remuneratória única.
Anabela Cristina Martins Louçã, Cármen Dolores da Silva Santos,
Filomena dos Santos Rodeira Santos, Marta Isabel Macio Vilas, Sónia
de Jesus Calado Campaniço Carraça e Tânia Filipa Duarte Pina Moreira na carreira/categoria de Assistente Técnico com o posicionamento
correspondente à posição remuneratória 1.ª e nível 5.º, da tabela remuneratória única.
Cristina Maria Sequeira Norte, na carreira/categoria de Coordenador
Técnico com o posicionamento correspondente à posição remuneratória
9.ª e nível 14, da tabela remuneratória única.
5 de setembro de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
310774275
Aviso n.º 11409/2017
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014
de 20 de junho, e nos termos dos artigos 92.º e n.º 3 do artigo 93.º, da
Lei já citada torna-se publico que por meus despachos de 04 e 09 de
agosto de 2017, determinei as mobilidades internas intercarreiras, intercategorias pelo prazo de 18 meses, com efeitos a 05 de setembro de
2017 das seguintes trabalhadoras:
Maria Teresa Carvalhal Pereira na carreira/categoria de Assistente
Técnico, com o posicionamento correspondente à posição remuneratória
1.ª e nível 5.º, da tabela remuneratória única.
Vanda Tavares de Carvalho de Almeida Teixeira, na carreira/categoria
de Técnico Superior com o posicionamento correspondente à posição
remuneratória 2.ª e nível 15, da tabela remuneratória única.
5 de setembro de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
310774153
Aviso n.º 11410/2017
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 6 do
artigo 36.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro de 2009, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, a lista unitária de
ordenação final do procedimento concursal para contratação por tempo
indeterminado, no regime de contrato de trabalho em funções públicas,
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de
Técnico Superior — área de atividade Gestão Bio Recursos, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 86, de quatro de
maio de dois mil e dezassete, foi homologada pela Presidente da Câmara
Municipal de Silves em vinte e quatro de agosto de dois mil e dezassete,

encontrando-se afixada no placard da Divisão de Recursos Humanos
da Câmara Municipal de Silves e disponibilizada no site do Município
(www.cm-silves.pt).
5 de setembro de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
310773546

MUNICÍPIO DE SOUSEL
Aviso n.º 11411/2017
Para os devidos efeitos e nos termos da alínea b) n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de
procedimento concursal, para preenchimento de postos de trabalho em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, foram celebrados contratos de trabalho com os trabalhadores,
tendo os mesmos concluídos com sucesso o período experimental:
Susana Maria Falé e Sousa Frade carreira/categoria de Técnico
Superior — Psicopedagogia Curativa — posição remuneratória 15.ª,
nível remuneratório 2.º, reportando-se o seu início a 2 de dezembro
de 2016.
Manuel Henrique Guerra Grosa carreira/categoria de Assistente
Operacional — Desporto — posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 1.º, reportando-se o seu início a 15 de maio de 2017.
11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Armando Varela.
310772355

MUNICÍPIO DE TÁBUA
Aviso n.º 11412/2017
Para os devidos efeitos faz-se público que, nos termos dos meus despachos n.º 19/RH/2017, de 21 de junho de 2017 e n.º 20/RH/2017, de
10 de julho, foram consolidadas as mobilidades internas intercarreiras
e intercategorias do/as seguintes trabalhadores/as, com efeitos a 21 de
junho de 2017:
Carlos Manuel Alves, para posto de trabalho previsto no Mapa de
Pessoal do Município de Tábua de 2017, na Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Ambiente, na categoria de Encarregado Operacional, da
carreira de Assistente Operacional, com a remuneração mensal ilíquida
de 837,60€, correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria de
Encarregado Operacional, da carreira de Assistente Operacional, nível
8 da tabela remuneratória única, aprovada Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro;
Célia Regina Simões Carvalho, para posto de trabalho previsto no
Mapa de Pessoal do Município de Tábua de 2017, na Divisão de Obras,
Serviços Urbanos e Ambiente, na categoria de Técnico Superior, da
carreira de Técnico Superior, área de Contabilidade, com a remuneração
mensal ilíquida de 1.201,48€, correspondente à 2.ª posição remuneratória
da categoria de Técnico Superior, da carreira de Técnico Superior, nível
15 da tabela remuneratória única, aprovada Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro;
Liliana Marina Fonseca Cristóvão, para posto de trabalho previsto
no Mapa de Pessoal do Município de Tábua de 2017, na Unidade dos
Serviços Integrados da Presidência, na categoria de Técnico Superior,
da carreira de Técnico Superior, área de Solicitadoria e Administração,
com a remuneração mensal ilíquida de 1.201,48€, correspondente à
2.ª posição remuneratória da categoria de Técnico Superior, da carreira
de Técnico Superior, nível 15 da tabela remuneratória única, aprovada
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro;
Otília da Conceição Santos Fonseca, para posto de trabalho previsto
no Mapa de Pessoal do Município de Tábua de 2017, na subunidade de
Ação Social, Educação, Cultura e Turismo, pertencente à Divisão de
Obras, Serviços Urbanos e Ambiente, na categoria de Técnico Superior,
da carreira de Técnico Superior, área de Animação Socioeducativa,
com a remuneração mensal ilíquida de 1.201,48€, correspondente à
2.ª posição remuneratória da categoria de Técnico Superior, da carreira
de Técnico Superior, nível 15 da tabela remuneratória única, aprovada
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro;
Luís Manuel Alves de Matos Branquinho, para posto de trabalho previsto no Mapa de Pessoal do Município de Tábua de 2017, na Unidade
dos Serviços Integrados da Presidência, na categoria de Especialista
de Informática Grau 1, Nível 2, da carreira especial de Especialista de
Informática, com a remuneração mensal ilíquida de 1.647,74€, correspondente ao índice 480, escalão 1, da categoria de Especialista de
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Informática Grau 1, Nível 2, que por integração das carreiras subsistentes
e cargos, carreiras e categorias não revistas, na tabela remuneratória
única, por força do artigo 5.º, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, se
situa entre os níveis 23 e 24, da tabela remuneratória única, aprovada
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
10 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
310757816

MUNICÍPIO DE TAVIRA
Aviso n.º 11413/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
2017/08/21, foi concedida licença sem remuneração pelo período de
um ano, ao abrigo do disposto no artigo 280.º da Lei Geral de Trabalho
em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20/06, ao Assistente
Operacional — António Manuel Lopes da Conceição, com início em
2017/11/26.
12 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal,
Jorge Botelho.
310775125

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
Aviso n.º 11414/2017
Cessação de funções de membros dos Gabinetes de Apoio
à Presidência e de Apoio à Vereação
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 4 do
artigo 43.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,
cessaram funções, em virtude da renúncia ao mandato do Sr. Presidente
da Câmara, os seguintes membros dos gabinetes de apoio à presidência
e de apoio à vereação:
Avelino José Antunes Soares e Filipe Manuel Mota Pires, Adjuntos
do Gabinete de Apoio à Presidência;
Manuel Fernandes Martins da Silva, secretário do Gabinete de Apoio
à Vereação.
11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Luís António
de Sousa Teixeira, Dr.
310771034

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 11415/2017
Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que o assistente operacional, Carlos Alberto dos Santos Rodrigues concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de
15.00 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com este Município, para o
desempenho de funções na categoria de assistente operacional (Pedreiro),
da carreira geral de assistente operacional.
7 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
310764393
Aviso n.º 11416/2017

Aviso n.º 11417/2017
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20
de junho, torno público que na sequência do procedimento concursal na
categoria de Técnico Superior (Cinema), aberto por aviso publicado no
D. R. n.º 1269/2017, 2.ª série de 1 de fevereiro de 2017; foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, nos termos do
artigo 56.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, com o trabalhador Mauro
Santos Moura, com efeitos a 12 de setembro do corrente ano, com a
remuneração correspondente à 2.ª posição e ao 15.º nível, da tabela
remuneratória única.
13 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
310776657
Aviso n.º 11418/2017
Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de
abril, torna-se publico, que por despacho, datado de 13 de setembro do
corrente ano, foi homologada, a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados no procedimento concursal aberto pelo Aviso
n.º 1269/2017 — Referência A, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 23 de 1 de fevereiro de 2017 — (Técnico Superior — Educação de Infância).
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
no edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica
(www.cm-torresnovas.pt).
Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso
de acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 39 da Portaria n.º 83-A/2009
de 22 de janeiro com a redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril.
13 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
310778633
Aviso n.º 11419/2017
Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se publico
que os assistentes operacionais, Paulo Alexandre da Silva Amâncio,
Tatiana Isabel da Silva Gomes e Patrícia Marcelino Pereira de Matos
Antunes, concluíram com sucesso o período experimental, com a avaliação final respetivamente de 18,70, 17,45 e 17,15 valores, na sequência
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com este Município, para o desempenho de funções na
categoria de assistente operacional (Auxiliar de Ação Educativa), da
carreira geral de assistente operacional.
15 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
310783769
Aviso n.º 11420/2017
Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se publico que o
assistente operacional, João Emanuel de Sousa Nunes concluiu com
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 17.00 valores,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com este Município, para o desempenho de
funções na categoria de assistente operacional (Canalizador), da carreira
geral de assistente operacional.
15 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
310783793
Aviso n.º 11421/2017

Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se publico que as
assistentes operacionais, Sandra Cristina Martins Prudêncio e Carla
Patrícia Soares Vilaça concluíram com sucesso o período experimental,
com a avaliação final de 17.00 valores, na sequência da celebração do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com este Município, para o desempenho de funções na categoria de
assistente operacional (Auxiliar dos Serviços Gerais), da carreira geral
de assistente operacional.

Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se publico que o
assistente operacional, Paulo Alexandre da Silva Amâncio concluiu com
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 17.00 valores,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com este Município, para o desempenho de
funções na categoria de assistente operacional (Nadador Salvador), da
carreira geral de assistente operacional.

8 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
310767682

15 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
310783833

