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Aviso (extrato) n.º 13914/2014

Aviso n.º 13917/2014

Avaliação final relativa ao período experimental
dos trabalhadores em contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, por motivo de aposentação, cessaram
a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, os
seguintes trabalhadores desta autarquia:

Para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da lei Geral do
Trabalho em Funções Publicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, de acordo com os processos de avaliação
elaborados nos termos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 12.º da referida
lei, que se encontram arquivados nos respetivos processos individuais, foi
concluído com sucesso o período experimental dos técnicos superiores
Abílio Gonçalo Ribeiro do Brito, Ana Isabel Simão Viegas, António
Jorge Gonçalves Braz, Joana Teresa Janeiro Ramos e Marília Isabel
Martins Ribeiro dos Reis Afonso,

Pedro Manuel Silva Santos — carreira de assistente operacional e
categoria de assistente operacional, com a posição remuneratória 4.ª e
nível remuneratório 4, desligado do serviço em 1 de setembro de 2014.
Manuel Conceição Pires — carreira de assistente operacional e categoria de assistente operacional, com a posição remuneratória 4.ª e
nível remuneratório 4, desligado do serviço em 1 de dezembro de 2014.
24 de novembro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal,
Jorge Manuel Fernandes de Abreu.
308256325

13 de novembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Francisco
Augusto Caimoto Amaral.
308231871
Aviso (extrato) n.º 13915/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessaram as relações
jurídicas de emprego público por tempo indeterminado dos seguintes
trabalhadores, pelos motivos abaixo indicados:
António Manuel Gomes Saloio, Coordenador Técnico, posição remuneratória entre 1 e 2, desligado do serviço em 2013/12/01 por motivo
de aposentação;
Maria Alice Gomes Seabra da Costa, Assistente Técnica, posição
remuneratória entre 7 e 8, desligada do serviço em 2014/02/01 por
motivo de aposentação;
Augusto Manuel Quintino Teixeira, Assistente Operacional, posição
remuneratória 8, desligado do serviço em 2014/04/01, por motivo de
aposentação;
Manuel Alexandre Salvador Martins, Assistente Operacional, posição
remuneratória entre 2 e 3, desligado do serviço em 2014/06/01, por
motivo de falecimento;
Albino Ostílio Mendes Mangas, Assistente Operacional, posição
remuneratória 3, desligado do serviço em 2014/06/01, por motivo de
aposentação;
António Fernandes Correia, Encarregado Operacional, posição remuneratória entre 4 e 5, desligado do serviço em 2014/07/01, por motivo
de aposentação.
20 de novembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Drº Francisco
Augusto Caimoto Amaral.
308251676

MUNICÍPIO DE GAVIÃO
Declaração de retificação n.º 1284/2014
Por ter saído com inexatidão o aviso de abertura do procedimento
concursal comum publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 228,
de 25 de novembro de 2014, com o n.º 13105/2014, retifica-se:
1 — Onde se lê, nos n.ºs 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, alínea c):
«c) Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei
n.º 441/91, de 15 de novembro»
deve ler-se:
«c) Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de novembro»
2 — Onde se lê, no n.º 11.1.4:
«11.1.4 — Referência D) Assistente Operacional:
a) Regime Jurídico das Autarquias Locais — Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro;
b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas — Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho;
c) Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei
n.º 441/91, de 15 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro e pelas alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro;
d) Decreto-Lei n.º 517/80, de 31 de Outubro com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 272/92, de 3 de dezembro e pelo
Decreto-Lei n.º 101/2007, de 2 de abril;»
deve ler-se
«11.1.4 — Referência D) assistente operacional:

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
Aviso n.º 13916/2014
Homologação da lista unitária de ordenação final dos candidatos
ao procedimento concursal comum para o preenchimento
de cinco postos de trabalho de assistente operacional
Em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público, que a lista unitária de ordenação final dos candidatos
ao procedimento concursal comum para o preenchimento de cinco
postos de trabalho de assistente operacional, áreas de carpinteiro
(um lugar), calceteiro (um lugar), tratorista/operador de corta-sebes
(dois lugares) e de condutor de cilindros (um lugar), da carreira
geral de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho,
por tempo determinado, a termo certo, cujo aviso de abertura, com
o n.º 9082/2014, foi publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 151, de 14 de agosto de 2014, homologada, por meu despacho
de 27 de novembro de 2014, se encontra afixada no atendimento da
Subunidade Orgânica de Recursos Humanos e disponível na página
eletrónica do Município, http://www.cm-figfoz.pt/index.php/recursos-humanos/concursos
1 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Albino Rainho Ataíde das Neves.
308280674

a) Regime Jurídico das Autarquias Locais — Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro;
b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas — Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho;
c) Decreto-Lei n.º 517/80, de 31 de outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 272/92, de 3 de dezembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 101/2007, de 2 de abril;»
26 de novembro de 2014. — O Presidente da Câmara, José Fernando
da Silva Pio.
308263826

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 13918/2014
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho da signatária,
datado de 05 de novembro de 2014, foi concedida à técnica superior da
carreira de Técnico Superior, Neuza Maria Simões Saraiva licença sem
remuneração no período compreendido entre 13 de dezembro de 2014 e
12 de dezembro de 2015, na continuação da licença sem remuneração
em que se encontra, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 280.º
e 281.º da lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
11 de novembro de 2014. — A Vereadora (com competências delegadas em 21/10/2013), Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado.
308279338

