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previstas, no artigo 99.º do anexo à lei n.º 35/2014 de 20 de junho, de
acordo com o meu despacho de 02.01.2018, foram consolidadas definitivamente as mobilidades intercarreiras e intercategorias, com efeitos
a 01 de janeiro de 2018, dos seguintes trabalhadores:
Paulo Jorge Nascimento de Sousa, consolidação da mobilidade intercarreiras na carreira e categoria de Técnico Superior de Fotografia,
posicionado na 3.ª posição remuneratória, nível 19 a que corresponde
o montante remuneratório de 1.407,45€;
Isabel Cristina Fernandes Pereira, consolidação da mobilidade intercarreiras na carreira e categoria de Técnico Superior de Tecnologias de
Informação e Comunicação, posicionada na 2.ª posição remuneratória,
nível 15, a que corresponde o montante remuneratório de 1.201,48€;
Fernanda do Carmo Dias Salgueiro Jorge Correia, consolidação da
mobilidade intercarreiras na carreira e categoria de Técnico Superior
de Administração Pública, posicionada na 2.ª posição remuneratória,
nível remuneratório 15, a que corresponde o montante remuneratório
de 1.201,48€.
Guilherme Bandeira Martins, consolidação da mobilidade intercategorias na carreira e categoria de Coordenador Técnico, posicionado
na 1.ª posição, nível 14 a que corresponde o montante remuneratório
de 1.149,99€;
Luís Miguel dos Reis Maria, consolidação da mobilidade intercategorias na carreira e categoria de Coordenador Técnico, posicionado
na 1.ª posição, nível 14 a que corresponde o montante remuneratório
de 1.149,99€;
2 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, António Miguel
Cabedal Borges.
311041533

Pessoal do Município de Tábua para 2018, na Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, mantendo a sua remuneração mensal
ilíquida na Posição 1 da carreira/categoria de Assistente Operacional,
Nível 1 da Tabela Remuneratória Única;
Joaquim Augusto Correia Ferreira, com a categoria de Assistente
Operacional, da carreira de Assistente Operacional, na atividade de
Cantoneiro de Limpeza, em posto de trabalho previsto no Mapa de
Pessoal do Município de Tábua para 2018, na Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Ambiente, mantendo a sua remuneração mensal ilíquida
em posição intermédia entre a Posição 4 e 5 da carreira/categoria de
Assistente Operacional, nível intermédio entre o Nível 4 e 5 da Tabela
Remuneratória Única;
Tatiana Arine Lourenço Brito Nunes Marques, com a categoria de
Assistente Técnica, da carreira de Assistente Técnica, na atividade de
Receção e Atendimento, em posto de trabalho previsto no Mapa de
Pessoal do Município de Tábua para 2018, na subunidade de Desporto
e Juventude, pertencente à Divisão de Educação e Desenvolvimento
Social, mantendo a sua remuneração mensal ilíquida na Posição 1 da
carreira/categoria de Assistente Técnica, Nível 5 da Tabela Remuneratória Única.
22 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário de
Almeida Loureiro.
311025982

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO
Despacho n.º 833/2018

MUNICÍPIO DE TÁBUA
Aviso n.º 977/2018
Para os devidos efeitos faz-se público que, nos termos do meu Despacho n.º 50/RH/2017, de 13 de dezembro de 2017, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, determinei, nos termos do n.º 2, do
artigo 38.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual
redação, a cessação dos seguintes procedimentos concursais, até então
a decorrer para a ocupação de vários postos de trabalho previstos no
Mapa de Pessoal de 2017, do Município de Tábua:
Na categoria de Técnico Superior, da carreira de Técnico Superior, na
área de Medicina Veterinária, aberto pelo Aviso n.º 6898/2017, publicado
no Diário da República, 2.ª série, Parte H, n.º 118, de 21 de junho, para
desempenhar funções nos Serviços Veterinários Municipais — 1 posto
de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado;.
Na categoria de Técnico Superior, da carreira de Técnico Superior,
na área de Serviço Social, aberto pelo Aviso n.º 15792/2016, publicado
no Diário da República, 2.ª série, Parte H, n.º 241, de 19 de dezembro,
para desempenhar funções na subunidade de Ação Social, Educação,
Cultura e Turismo, pertencente à Divisão de Educação e Desenvolvimento Social — 2 postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo;
Na categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico,
na área Administrativa, aberto por pelo Aviso n.º 221/2017, publicado
no Diário da República, 2.ª série, Parte H, n.º 4, de 5 de janeiro, para
desempenhar funções na subunidade de Ação Social, Educação, Cultura e Turismo, pertencente à Divisão de Educação e Desenvolvimento
Social — 1 posto de trabalho, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
13 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário de
Almeida Loureiro.
311007262

Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca do Campo, no uso das competências que
lhe confere o disposto nas alíneas a) do n.º 1 do artigo 42.º e n.º 4
do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeia para
o Gabinete de Apoio à Presidência, para exercer funções de Chefe
de Gabinete, Rui Manuel Vieira Fontes Couto, com efeitos a 28 de
outubro de 2017.
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 43.º do citado diploma legal,
ao nomeado é aplicável, com as devidas adaptações, o regime consagrado
no Decreto-Lei n.º 196/93, de 27 de maio e o regime remuneratório
previsto no n.º 1 do mesmo artigo.
28 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rodrigues.
311046337
Despacho n.º 834/2018
Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, no uso das competências que lhe confere
o disposto nas alíneas a) do n.º 1 do artigo 42.º e n.º 4 do artigo 43.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeia para o Gabinete de Apoio à
Presidência, para exercer funções de Secretária, Cristina da Conceição
Duque Martins, com efeitos a 28 de outubro de 2017.
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 43.º do citado diploma legal,
à nomeada é aplicável, com as devidas adaptações, o regime consagrado
no Decreto-Lei n.º 196/93, de 27 de maio e o regime remuneratório
previsto no n.º 3 do mesmo artigo.
28 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rodrigues.
311046394
Despacho n.º 835/2018

Para os devidos efeitos faz-se público que, nos termos do meu Despacho n.º 51/RH/2017, de 22 de dezembro de 2017, no uso da competência que me é conferida pela alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º, da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos do previsto no n.º 2,
do artigo 99.º, da LGTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, irá proceder-se à consolidação da mobilidade na categoria em
diferente atividade, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, dos/as seguintes
trabalhadores/as:

Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, no uso das competências que lhe confere
o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 42.º e n.º 4 do artigo 43.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeia para o Gabinete de Apoio à
Vereação, para exercer funções de Secretário, o Licenciado Nuno Filipe
Fontes Sousa, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2017.
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 43.º do citado diploma legal,
ao nomeado é aplicável, com as devidas adaptações, o regime consagrado
no Decreto-Lei n.º 196/93, de 27 de maio e o regime remuneratório
previsto no n.º 3 do mesmo artigo.

Maria de Fátima Assunção Costa Cardoso, com a categoria de Assistente Operacional, da carreira de Assistente Operacional, na atividade
de Receção e Atendimento, em posto de trabalho previsto no Mapa de

1 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal,
Ricardo Rodrigues.
311046483

Aviso n.º 978/2018

