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Aviso n.º 6682/2019

FREGUESIA DE MOURISCAS

José Maria Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:

Aviso n.º 6684/2019

Para os devidos efeitos se torna público, 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, e na sequência do procedimento
concursal comum na modalidade de Contrato de Trabalho por Tempo
Indeterminado para a seguinte categoria/carreira:
Assistente Operacional/Cozinheiro, de acordo com o aviso de abertura
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 202, de 19 de outubro,
na BEP — Bolsa de Emprego Público, sob o n.º OE 201710/0291 e no
Jornal “Jornal de Notícias” de 20 de outubro, todos do ano 2017, foi
homologada a decisão da classificação atribuída pelo respectivo Júri e
consequentemente, determinada a conclusão com sucesso do período
experimental da seguinte trabalhadora: Albina da Conceição Pereira
Matos.
1 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, José Maria Costa.
312195858

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO
Aviso n.º 6683/2019

Homologação da lista unitária de ordenação final
Procedimento concursal no âmbito do programa
de regularização extraordinária
dos trabalhadores com vínculos precários
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de
abril, torna-se público que a lista unitária de ordenação final relativa
ao procedimento concursal aberto para preenchimento de um posto de
trabalho no âmbito do programa de regularização extraordinária dos
trabalhadores com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro, publicitado na Bolsa de Emprego Público, Código
OE201808/0732, da carreira/categoria de Assistente Operacional/Assistente Operacional, foi homologada em reunião de Órgão Executivo no
dia 28 de novembro de 2018. A referida lista encontra-se publicitada em
local visível e público nas instalações da sede da Freguesia de Mouriscas,
Rua Professor Matias Lopes Raposo, S/N, 2200-684 Mouriscas e na
respetiva página eletrónica www.freguesiademouriscas.pt/
27 de março de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Mouriscas, Pedro Matos.
312182662

Espaços Públicos da Área Central da Cidade

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Período de discussão pública

Aviso (extrato) n.º 6685/2019

Paulo Alexandre Matos Cunha, Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão, torna público que a Câmara Municipal,
na reunião ordinária de 07 de março de 2019, deliberou proceder à
abertura do período de discussão pública do Projeto dos Espaços
Públicos da Área Central da Cidade, nos termos e para efeitos do
disposto no n.º 5 do artigo 7.º do Regime Jurídico da Urbanização
e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, na sua atual redação. A discussão pública ocorrerá por
um período de 15 (quinze) dias, decorrido que seja o prazo de 8
(oito) dias, contado desde a publicação do presente aviso no Diário
da República.
Durante este período os interessados poderão, por escrito, formular reclamações, sugestões ou observações, dirigidas ao Presidente da
Câmara Municipal, através do correio eletrónico camaramunicipal@
vilanovadefamalicao.org, por via postal ou por entrega pessoal no Balcão
Único de Atendimento.
Os interessados poderão consultar a proposta que contém o Projeto
dos Espaços Públicos da Área Central da Cidade na página eletrónica
do Município em www.vilanovadefamalicao.org e no Departamento
de Ordenamento e Gestão Urbanística, localizado na Praça Álvaro
Marques, da cidade de Vila Nova de Famalicão, onde poderá ser
solicitado atendimento técnico, nos dias úteis no horário de atendimento ao público.
19 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Alexandre
Matos Cunha.
312156742

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Celebração de contrato de trabalho para o exercício de funções
públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do Programa
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários
Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação em vigor, conjugada com
a Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabelece o Programa de
Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, torna-se público
que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com os seguintes trabalhadores:
Vítor Manuel Vieira Graça, na carreira e categoria de assistente operacional, colocada na 1.ª posição, nível 1 do posicionamento remuneratório
da categoria, com o vencimento de 635,07 euros, com efeitos a partir
de 1 de abril de 2019.
António Ilídio Ligeiro Rodrigues, na carreira e categoria de assistente
operacional, colocada na 1.ª posição, nível 1 do posicionamento remuneratório da categoria, com o vencimento de 635,07 euros, com efeitos
a partir de 18 de março de 2019.
Duarte Miguel Rafael Sapeira, na carreira e categoria de técnico superior, colocado na 2.ª posição, nível 1 do posicionamento remuneratório
da categoria, com o vencimento de 1201,48 euros, com efeitos a partir
de 15 de março de 2019.
O presente contrato não fica sujeito ao período experimental por
força do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
1 de abril de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de Santo
António, Vasco Morgado.
312192447

Despacho (extrato) n.º 4035/2019
Consolidação da mobilidade interna intercarreiras
Em cumprimento do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e por meu
despacho de 28 de dezembro de 2018, foi autorizada a consolidação
definitiva da mobilidade interna intercarreiras da trabalhadora Lucy
Silveira Cardoso, da carreira e categoria de Assistente Técnico para
a carreira e categoria de Técnico Superior, passando a auferir pela
remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria
de Técnico Superior, nível remuneratório 15.
28 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos Henrique Lopes Rodrigues.
312190892

ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO (AIRC)
Aviso n.º 6686/2019
Homologação de lista unitária de ordenação final
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.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, torna-se público que, na sequência de
procedimento concursal comum para ocupação de um (1) posto de trabalho na Carreira/Categoria de Técnico Superior, previsto e não ocupado
no Mapa de Pessoal da Associação de Informática da Região Centro
(AIRC), aberto por Aviso n.º 13030/2018, no Diário da República,
2.ª série, n.º 175, de 11 de setembro de 2018 (Ref. B), foi homologada,

