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Informa -se ainda que da referida decisão cabe recurso nos termos 
da Lei.

5 de fevereiro de 2018. — O Diretor Municipal de Recursos Humanos, 
João Pedro Contreiras.

311113323 

 Aviso n.º 2346/2018

Contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que, na sequência da aprovação no 
procedimento concursal comum para Assistente Operacional (Tratador 
Apanhador de Animais), aberto pelo Aviso n.º 5043/2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 7 de maio de 2015, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado com os trabalhadores abaixo indicados, para o exercício de 
funções inerentes à categoria de Assistente Operacional, da carreira de 
Assistente Operacional:

Ana Carolina Escobar Moreira, Bruno José dos Santos Couto, Hélio 
Sílvio Gouveia dos Santos, Luís Augusto Fialho Arroja, Maria Celeste 
Fernandes dos Santos, Natacha Joana Carneiro de Sá Machado, Pedro 
Manuel Marques de Oliveira, Ricardo José Pereira Marques, Sofia 
Patrício Vieira Marques e Vítor Alexandre Teixeira de Carvalho, com a 
remuneração mensal ilíquida de €557,00 correspondente à 2.ª posição e 
ao nível remuneratório 2, da tabela remuneratória única dos trabalhadores 
que exercem funções públicas.

6 de fevereiro de 2018. — O Diretor Municipal de Gestão de Recursos 
Humanos, João Pedro Contreiras.

311116653 

 MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS

Aviso n.º 2347/2018
Para efeitos do disposto na alínea b), n.º 1, artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 

(LTFP), de 20 de junho, torna -se público que foram celebrados contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeitos a 
período experimental de 90 dias, conforme o disposto na alínea a), do 
n.º 1, artigo 49.º, da LTFP, com os trabalhadores Ângelo Mendes Gé-
nio, Ambrósio Quintino Pires, Armando Augusto Rodrigues Martins, 
Domingos Manuel Oliveira Gomes, Elias Rodrigues Arrátel, Emídio 
Manuel Pereira Barreira, Francisco António Quintela, João Batista Pi-
nela, João Manuel Natário, José Luís Araújo da Silva e Paula Alexandra 
Peredo Matos, para a categoria de Assistentes Operacionais, 1.º posição 
remuneratória, nível, nível 1, correspondente à remuneração de 580,00€, 
com efeitos a 01 de dezembro de 2017, para os dez primeiros e a 01 de 
janeiro de 2018 para a última.

Durante o período experimental os referidos trabalhadores serão 
acompanhados por um júri, especialmente constituído para o efeito, 
a saber:

Presidente — Cristina Maria Pires Ferreira, Técnica Superior,
Vogais — Paulo Jorge Vilares dos Santos, Técnico Superior e Vítor 

António Brás, Técnico Superior.
1 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Ben-

jamim do Nascimento Pereira Rodrigues.
311107898 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Despacho n.º 1846/2018
Dr.ª Luísa Maria Neves Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos, faz público que, dando satisfação ao estipulado no 
artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, aprovei, por 
meu despacho de 18 de janeiro de 2018 (Despacho n.º 4/2018), para 
os efeitos referidos no n.º 4 e n.º 6 da norma citada, as necessidades de 
novos postos de trabalho nas diferentes unidades orgânicas, de acordo 
com as carreiras e categorias nele identificadas e conforme as moda-
lidades de vinculação, bem como o seu caráter transitório ou perma-
nente (contrato a termo resolutivo/contrato por tempo indeterminado), 
referidas no respetivo mapa de Pessoal para o ano de 2018, o qual se 
encontra publicado na página eletrónica da Autarquia de Matosinhos: 
http://www.cm -matosinhos.pt/pages/1517.

Determino que o presente aviso seja publicado no Diário da Repú-
blica (por extrato), nos termos do n.º 6 do artigo 30.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na atual redação.

6 de fevereiro de 2018. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Luísa Sal-
gueiro.

311116401 

 MUNICÍPIO DA MEALHADA

Aviso n.º 2348/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas, publicita-se que por despacho do Signatário de 08/11/2017 
e com o acordo do Município de Penacova, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade interna na categoria da Técnica Superior Patrícia 
Sampaio Nunes Teixeira, posicionada entre a 2.ª e a 3.ª posição remu-
neratória e entre o nível remuneratório 15 e 19 da tabela remuneratória 
única, a auferir a remuneração correspondente a 1373,12 €, com efeitos 
a 01/01/2018, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, tendo sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado.

8 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Leal 
Marqueiro.

311083005 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso n.º 2349/2018
Torna -se público que, por deliberação da Câmara Municipal datada de 

29 de janeiro de 2018, procedeu -se à cessação do procedimento concursal 
comum para ocupação de 3 postos de trabalho da carreira/categoria de 
Assistente Operacional — Auxiliar de Ação Educativa, em regime de 
contrato em funções públicas, por tempo determinado, termo resolu-
tivo certo, aberto por aviso publicado no Diário da República 2.ª série 
n.º 157, de 16 de agosto de 2017 ao abrigo do n.º 2 do artigo 38 da 
Portaria 83 -A/2009 de 11 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 06 de abril e com os fundamentos constantes na supra 
referida deliberação do órgão executivo.

6 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel 
Marques Garcia.

311118898 

 Aviso n.º 2350/2018
Para cumprimento do disposto no artigo 4 da Lei n.º 35/2014, torna-

-se público que por motivo de aposentação, no ano de 2017, cessaram 
a relação jurídica de emprego por tempo indeterminado, os seguintes 
trabalhadores do mapa de pessoal deste Município:

Assistentes Operacionais: António Manuel Duarte Guerreiro a 
17/01/2017; Hélder Fernando Calhas Marques a 20/01/2017; José Fer-
nando Cruz Pascueiro a 01/03/2017; José Francisco Fernandes Silva 
a 01/04/2017; Vitalina Pereira Nicolau a 20/04/2017; Paulo José Pe-
reira Cipriano a 01/05/2017; António Manuel Castanheira Gonçalves a 
16/05/2017; Vítor Manuel Simões a 01/06/2017; João José Dias Tavares 
a 01/09/2017; e Esmeraldina Nazaré Brunheta Pedro a 01/11/2017.

Técnico Superior: Manuel Francisco Raposo Barbosa a 01/11/2017
6 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel 

Marques Garcia.
311118987 

 MUNICÍPIO DA MURTOSA

Aviso n.º 2351/2018

Mobilidade interna

Torna -se público que, nos termos do disposto no artigo 92.º e se-
guintes, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e de acordo com 
o meu despacho de 02 de maio de 2017, o Protocolo de Acordo entre 
o Município da Murtosa e a Entidade Regional de Turismo do Centro 


