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correspondente à posição 1 da categoria de Assistente Operacional, 
nível 1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem 
funções públicas, com efeitos reportados a 15 de outubro de 2018.

Sandra da Cruz Frazão, na carreira e categoria de Assistente Opera-
cional/Auxiliar de Serviços Gerais, com a remuneração mensal corres-
pondente à posição 1 da categoria de Assistente Operacional, nível 1 
da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas, com efeitos a 15 de outubro de 2018.

Nuno Miguel Fonseca Moreira, na carreira e categoria de Assis-
tente Operacional/Leitor Cobrador de Consumos, com a remunera-
ção mensal correspondente à posição 1 da categoria de Assistente 
Operacional, nível 1 da tabela remuneratória única dos trabalhado-
res que exercem funções públicas, com efeitos reportados a 15 de 
outubro de 2018.

Nuno Alexandre Albuquerque Loureiro, na carreira e categoria de 
Assistente Operacional/Leitor Cobrador de Consumos, com a remu-
neração mensal correspondente à posição 1 da categoria de Assistente 
Operacional, nível 1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores 
que exercem funções públicas, com efeitos reportados a 15 de outubro 
de 2018.

Joel Davide Ribeiro da Silva, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional/Leitor Cobrador de Consumos, com a remuneração 
mensal correspondente à posição 1 da categoria de Assistente Ope-
racional, nível 1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores 
que exercem funções públicas, com efeitos reportados a 15 de ou-
tubro de 2018.

Aurélio Fernando Faria da Costa, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional/Limpeza Florestal, com a remuneração mensal correspon-
dente à posição 1 da categoria de Assistente Operacional, nível 1 da tabela 
remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, 
com efeitos reportados a 15 de outubro de 2018.

José Francisco Lopes Loureiro, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional/Limpeza Florestal, com a remuneração mensal corres-
pondente à posição 1 da categoria de Assistente Operacional, nível 1 
da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas, com efeitos reportados a 15 de outubro de 2018.

José Francisco Cardoso Lopes, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional/Limpeza Florestal, com a remuneração mensal corres-
pondente à posição 1 da categoria de Assistente Operacional, nível 1 
da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas, com efeitos reportados a 15 de outubro de 2018.

Sérgio Hugo Azevedo da Silva, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional/Limpeza Florestal, com a remuneração mensal corres-
pondente à posição 1 da categoria de Assistente Operacional, nível 1 
da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas, com efeitos reportados a 15 de outubro de 2018.

Mais se faz público que, todos os trabalhadores supra referidos ficam 
isentos do cumprimento do período experimental, por aplicação do 
artigo 11.º, da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

23 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, João Nuno Fer-
reira Gonçalves Azevedo.

311755744 

 MUNICÍPIO DE MARVÃO

Aviso n.º 16221/2018
Luis António Sobreira Vitorino, Presidente da Câmara Municipal 

de Marvão:
Torna público para os devidos efeitos, que nos termos do n.º 4 do 

artigo 46.º da Lei geral do trabalho em funções públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sequência do procedimento concursal 
comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo, para a carreira e categoria de técnico superior (educação 
física) o trabalhador:

Nuno Miguel Maçãs Costa.

No âmbito do referido processo concursal publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de março de 2018, foi avaliado e 
concluído com sucesso o período experimental o respetivo trabalhador, 
com a classificação final de 14 valores com os efeitos do artigo 48.º do 
mesmo diploma.

19 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Luis António 
Abelho Sobreira Vitorino.

311760425 

 MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

Aviso n.º 16222/2018

Conclusão com sucesso de período experimental na carreira
e categoria de Assistente Técnico

Nos termos do disposto nos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-
-se público que por despacho de 18 de outubro de 2018, do Sr. Presidente 
da Câmara, foi homologada a avaliação final do período experimental da 
trabalhadora, Natália Maria Preto Marcos Raposo, com a qual se celebrou 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 
carreira/categoria de Assistente Técnico (área administrativa), na se-
quência de procedimento concursal, aberto pelo Aviso n.º 11116/2017, 
publicado no D. R., n.º 185, 2.ª série, de 25 de setembro, tendo -lhe sido 
atribuída a avaliação final de 16,16 valores, concluindo com sucesso 
o seu período experimental, consolidando o seu posto de trabalho.

24 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Artur 
Manuel Rodrigues Nunes, Dr.

311763325 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso (extrato) n.º 16223/2018
Para os devidos efeitos, em conformidade com o estatuído pelo n.º 6 

do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, torna -se público que a lista 
unitária de ordenação final relativa ao procedimento concursal comum 
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para preenchimento de um posto de trabalho da carreira e categoria de 
assistente operacional (Coveiro) do mapa de pessoal desta Autarquia, 
aberto pelo aviso n.º 9376/2017, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 157, de 16/08/2017, foi homologada por meu despacho 
de 22/10/2018, encontrando -se publicitada na página eletrónica do 
Município e afixada em local visível ao público.

23 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel 
Marques Garcia.

311762256 

 MUNICÍPIO DE MORA

Aviso n.º 16224/2018
Engenheiro Luís Simão Duarte de Matos, Presidente da Câmara 

Municipal de Mora, torna público que o aviso n.º 14531/2018, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 11 de outubro de 2018, seja 
anulado, por falta de elementos na referida publicação.

22 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Luís Simão Duarte 
de Matos.

311762086 

 MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
Despacho n.º 10420/2018

Nos termos e para os efeitos do n.º 11, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, infra se publicam os despachos de designação e notas relativas aos 
currículos académicos e profissionais dos dirigentes designados na se-
quência da conclusão dos procedimentos concursais publicitados no aviso 
n.º 6717/2018, do Diário da República, 2.ª série, n.º 96, de 18 de maio 
de 2018, para exercício dos inerentes cargos ao serviço deste Município.

Despacho de designação

(Proferidos pelo Sr. Presidente desta Câmara Municipal 
a 8 de agosto de 2018)

Cargo de chefe da Divisão de Educação — despacho de designação 
n.º 32/PRE/2018

«1 — Atenta a proposta de designação elaborada pelo Júri do proce-
dimento concursal referido em epígrafe, no âmbito da qual se propõe 


