
Diário da República, 2.ª série — N.º 218 — 13 de novembro de 2018  30383

as mobilidades intercategorias dos assistentes operacionais, Aníbal José 
Branco Narciso, Maria Luísa Piçarra Feijoca, Nilton Manuel Barnabé 
dos Santos e Rosa Maria Oliveira Lopes dos Santos, para funções ine-
rentes à categoria de encarregado operacional, nos termos previstos 
do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo colocados na 
1.ª posição, nível 8, correspondente à remuneração de 837,60 €, com 
efeitos a partir de 01 de agosto de 2018.

6 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
António Pinto Coutinho.

311767376 

 Aviso n.º 16430/2018

Cessação da relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do art. 4 da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que cessou a relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por motivo de 
denúncia do contrato de trabalho, no decorrer do seu período experi-
mental, o seguinte trabalhador:

Nuno Fernando Gonçalves Rolo — técnico superior de proteção civil, 
posição 2, nível 15, a partir do dia 01 de setembro de 2018.

10 de setembro de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Domingos Manuel Sousa dos Santos.

311769133 

 MUNICÍPIO DO CARTAXO

Aviso n.º 16431/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

23 de outubro de 2018, determinei a alteração da composição do júri 
do procedimento concursal comum para preenchimento, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 
cinco postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional, 
atividade de apoio educativo, cujo aviso de abertura foi publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 147, de 01 de agosto de 2018.

Assim a composição do júri deste procedimento concursal passa a 
ser a seguinte:

Presidente — Jorge Manuel da Luz Tavares — diretor do agrupamento 
de escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo

Vogais efetivos:
Teresa Isabel de Araújo Camoez Tacão — assistente técnica
Paula Cristina Ferreira Ribeiro Oliveira — técnica superior

Vogais suplentes:
Virgínia Maria Frazão Isidro Teófilo — adjunta de direção do agru-

pamento de escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo
Maria de Fátima Serôdio Alves — técnica superior

O Presidente do Júri, será substituído nas suas faltas e impedimentos, 
pelo primeiro vogal efetivo

23 de outubro de 2018. — O Vereador, Fernando Manuel da Silva 
Amorim.

311760441 

 MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

Aviso (extrato) n.º 16432/2018

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

Em cumprimento 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 
procedimento concursal comum, para um posto de trabalho da carreira/
categoria de Assistente Operacional — Canalizador, aberto por aviso 
n.º 248/2018 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3 de 04 de 
janeiro de 2018, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, nos termos da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, com início de funções em 2018/10/01, com o trabalhador 

Válter Miguel Romeira do Ó, com a remuneração mensal ilíquida no 
valor de € 580,00, correspondente à 1.ª posição remuneratória da respe-
tiva categoria e 1.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única.

Ao abrigo do disposto no artigo 46.º da LTFP, designo que o Júri do 
período experimental tenha a seguinte constituição:

Presidente: António José Santos Pereira, Chefe de Divisão;
Vogais Efetivos: Abílio Gonçalo Ribeiro do Brito, Chefe de Serviços 

e António Jorge Gonçalves Braz, Técnico Superior;
Vogais Suplentes: Joana Teresa Janeiro Ramos, Técnica Superior e 

Carlos José Candeias Pinheiro Monge, Técnico Superior.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo primeiro vogal efetivo.

O período experimental tem a duração de 90 dias, nos termos do 
disposto na alínea a), n.º 1 do artigo 49.º da LTFP.

25 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Francisco 
Augusto Caimoto Amaral.

311765131 

 Aviso n.º 16433/2018

Abertura de procedimento concursal comum
para constituição de relação

jurídica de emprego público por tempo indeterminado
1 — Nos termos do disposto no artigo 19.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 artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência da 
deliberação do órgão executivo aprovada em reunião realizada no dia 24 
de setembro de 2018 e em conformidade com o despacho do Presidente 
da Câmara de 11 de outubro de 2018, encontra -se aberto o procedimento 
concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para preenchimento dos postos de trabalho, previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal aprovado para o ano 2018, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

2 — Identificação do posto de trabalho:
Dois (2) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico.

3 — Na sequência do acordo celebrado entre o Governo e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em 8 de julho de 2014, 
as autarquias locais não estão sujeitas à obrigação de consulta prévia 
à Direção -Geral de Qualificação dos Trabalhadores (INA), nos termos 
do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro e regulamentada 
pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, pelo que esta Autarquia 
não efetuou a referida consulta.

Não existe no órgão reserva de recrutamento constituída que permita 
satisfazer as características do posto de trabalho a ocupar e que relativa-
mente à consulta efetuada à Entidade Centralizadora para a Constituição 
de Reservas de Recrutamento (ECCRC), nos termos do artigo 4.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril verifica -se, segundo informação prestada pelo 
INA, que “não tendo, ainda, decorrido qualquer procedimento concursal 
para constituição de reservas de recrutamento, declara -se a inexistência, em 
reserva de recrutamento, de quaisquer candidatos com o perfil adequado”.

4 — Legislação aplicável: Orçamento de Estado para 2018, aprovado 
pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, Decreto Regu-
lamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de 
dezembro e Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

5 — Prazo de validade: o presente procedimento concursal é válido 
para os postos de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos no n.º 2 
do artigo 40.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.

6 — Local de Trabalho: Município de Castro Marim — Serviço de 
Modernização Administrativa, Informática e Telecomunicações da 
Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e Financeira (Espaços do 
Cidadão do Concelho de Castro Marim).

7 — Identificação e caracterização dos postos de trabalho a ocupar: 
A Caracterização dos postos de trabalho consiste, para além das fun-
ções constantes no anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, referido 
no n.º 2 do artigo 88.º da mesma lei, às quais corresponde o grau 2 de 
complexidade funcional na categoria de técnico Superior, em: Efetuar 
atendimento sobre os serviços públicos e privados de acordo com as 
entidades disponíveis no respetivo balcão; Apoiar o cidadão na utilização 
dos serviços eletrónicos da administração pública com acesso ou não 
de cartão de cidadão; Informar os cidadãos dos requisitos necessários 


