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 312131494 

 MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

Edital n.º 429/2019

Acordos de execução celebrados com a Freguesia de Vilarinho
Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto, Presidente da Câmara Municipal 

De Santo Tirso:
Torna público, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 47.º e ar-

tigo 159.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo DL 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que na sequência das deliberações da assembleia 
municipal de 26 de fevereiro de 2018 e da câmara municipal de 13 de 
dezembro de 2018 e 24 de janeiro de 2019, entre o Município de Santo 
Tirso e a Freguesia de Vilarinho, no dia 27 de fevereiro, foram celebrados 
os seguintes acordos:

A) Acordo de execução que tem por objeto a delegação de com-
petências na Junta de Freguesia para a limpeza das vias e espaços 
públicos, sarjetas e sumidouros, nas condições que constam do res-
petivo acordo;

B) Acordo de execução que tem por objeto a delegação de compe-
tências na Junta de Freguesia para proceder à realização de pequenas 
reparações nos estabelecimentos de educação pré -escolar e do primeiro 
ciclo do ensino básico e manutenção dos respetivos espaços envolventes, 
nas condições que constam do respetivo acordo;

Mais torna público que os referidos acordos de execução encontram-
-se disponíveis, na íntegra, para consulta, no Edital n.º 43/2019, de 7 
de março, afixado no edifício da câmara municipal, na sede da junta de 
freguesia de Vilarinho e na Internet, no sítio institucional desta câmara 
municipal, em www.cm -stirso.pt.

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser publicado 
nos termos legais.

8 de março de 2019. — O Presidente, Dr. Joaquim Couto.
312131607 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso n.º 5230/2019

Procedimento concursal comum de recrutamento
para ocupação de vinte postos de trabalho em regime de contrato 

em funções públicas, por tempo determinado
Para efeitos 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 n.º 2 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, torna -se público que, por deliberação do órgão executivo 20 de 
fevereiro de 2019, e por meu despacho 25 de fevereiro de 2019, se 
encontra aberto procedimento concursal comum na modalidade de re-
lação jurídica de emprego público por tempo determinado — Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas, tendo em vista o preenchimento de 
vinte postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal 
deste Município.

1 — Identificação do ato — Abertura de procedimento concursal 
comum para os seguintes postos de trabalho:

20 postos de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Ope-
racional, na área funcional de Serviços Gerais para o Gabinete do Mo-
vimento Associativo, Desporto e Juventude.

O local de trabalho situa -se na área do Município de Serpa.

2 — Caracterização dos postos de trabalho, de acordo com o conteúdo 
funcional da categoria e conforme estabelecido no Mapa de Pessoal da 
autarquia para o ano de 2019: Limpa conserva e garante a manutenção 
das instalações, e património municipais. Executa outras tarefas sim-
ples, não especificadas de caracter manual, exigindo principalmente 
esforço físico e conhecimentos práticos. Apoio aos colegas e técnicos 
no desempenho das suas tarefas, zela pela conservação e limpeza das 
ferramentas atribuídas.

a) Nível habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória (a determinar 
de acordo com o ano de nascimento). Não há possibilidade de substi-
tuição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para o 
recrutamento do preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para 
os efeitos do previsto 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.

4 — Requisitos de admissão:
4.1 — Requisitos gerais: os previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, Convenção internacional ou por Lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

4.2 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente 
se encontrem integrados em carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal deste Município ou serviço idênticos aos postos 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento concursal.

4.3 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de entre trabalhado-
res com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
previamente estabelecida.

4.4 — Com fundamento nos princípios de racionalização, eficiência, 
designadamente, celeridade, economia processual, aproveitamento dos 
atos e economia de custos, que devem presidir à atividade municipal 
e no relevante interesse público no recrutamento, foi autorizado que 
o presente procedimento concursal seja único, pelo que, em caso de 
impossibilidade de ocupação de todos os postos ou de alguns postos 
de trabalho no âmbito do procedimento concursal, proceder -se -á ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
a termo ou sem relação jurídica de emprego público previamente esta-
belecida, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 30.º, da Lei n.º 35/2014 
de 20 de junho, na redação da Lei n.º 25/2017 de 30 de maio e con-
forme deliberação da Câmara Municipal de 20 de fevereiro de 2019.

5 — Forma e prazo de apresentação das candidaturas:
5.1 — Prazo - 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.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.



Diário da República, 2.ª série — N.º 59 — 25 de março de 2019  9281

5.2 — Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão 
ser formalizadas, sob pena de exclusão, mediante o preenchimento 
de formulário -tipo, disponível no Serviço de Atendimento ao Público 
desta Autarquia e na nossa página da Internet em www.cm -serpa.pt e 
entregues pessoalmente naquele serviço durante o horário normal de 
funcionamento, ou enviadas pelo correio, com carta registada com 
aviso de receção, contando neste caso a data do registo, para: Câmara 
Municipal de Serpa, Praça da República, 7830 -389 Serpa.

Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio eletrónico.
5.3 — Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados, 

sob pena de exclusão de:
a) Fotocópia do certificado de habilitação literária;
b) Currículo profissional, datado e assinado, mencionando nome-

adamente a formação académica, a experiência profissional anterior, 
relevante para o exercício das funções do posto de trabalho a concurso e 
as ações de formação, com indicação da sua duração, juntando fotocópia 
dos documentos que comprovem os factos nele referidos, sob pena de 
não serem consideradas as respetivas informações;

c) Quando aplicável, declaração emitida pelo serviço de origem, da 
qual conste a modalidade da relação jurídica de emprego público, a 
descrição das atividades que atualmente executa, antiguidade na carreira 
e no exercício de funções públicas, a avaliação de desempenho obtida 
nos últimos três anos avaliados e a identificação da carreira/categoria em 
que se encontra inserido, com a identificação da respetiva remuneração 
reportada ao nível e posição remuneratória auferidos.

5.4 — Nos termos dos n.os 6 e 7 do artigo 28.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, os candidatos que exercem funções ao serviço do Município 
de Serpa ficam dispensados de apresentar os documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto anterior, desde que refiram que os mesmos 
se encontram arquivados no seu processo individual.

5.5 — Na falta de apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos gerais referidos nas alíneas a) a e) do n.º 4.1 do presente aviso, 
os candidatos devem declarar no requerimento, sob compromisso de 
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram, 
relativamente a cada um dos requisitos.

5.6 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de março, e para 
efeitos de admissão a concurso, os candidatos com deficiência devem 
declarar, no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o 
respetivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência e os meios de 
comunicação a utilizar no processo de seleção.

5.7 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

5.8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, a 
apresentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos 
no currículo que possam relevar para a apreciação do seu mérito e que 
se encontrem deficientemente comprovados.

6 — Métodos de seleção: Nos termos do artigo 6.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Porta-
ria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, conjugada com o artigo 36.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, os métodos de seleção a adotar são:

Avaliação Curricular (AC) e Entrevista de Avaliação de Competên-
cias (EAC).

6.1 — Avaliação Curricular (AC) — Visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. 
Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior relevân-
cia para o posto de trabalho a ocupar e que são os seguintes: Habilitações 
académicas ou cursos equiparados, formação profissional, experiência 
profissional e avaliação do desempenho.

Este fator será valorado na escala de 0 a 20 valores seguindo a apli-
cação da fórmula seguinte:

AC = HA(25 %) + FP(25 %) + EP(40 %) + AD(10 %)
HA = Habilitação Académica;
FP = Formação Profissional;
EP = Experiência Profissional;
AD = Avaliação de Desempenho.

6.2 — A avaliação de desempenho considerada será relativa ao úl-
timo período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou 
executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de 
trabalho a ocupar (AD). Aos candidatos que não possuam avaliação de 
desempenho relativa ao período a considerar, por razões que não lhe 
sejam imputáveis, o Júri o atribuirá a classificação de 10,00 valores.

Cada elemento valorado na escala de 0 a 20 valores.
6.3 — A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) visa obter, 

através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 

profissionais diretamente relacionados com as competências conside-
radas essenciais para o exercício da função. A citada entrevista será 
efetuada por técnico devidamente formado para utilização deste método, 
a qual entregará ao júri o resultado dessa avaliação, para que este assegure 
a tramitação do procedimento concursal (n.º 3 do artigo 12.º, conjugado 
com o n.º 1 do artigo 22.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na 
sua atual redação). Para esse efeito será elaborado um guião de entrevista 
composto por um conjunto de questões diretamente relacionadas com o 
perfil de competências previamente definido, associado a uma grelha de 
avaliação individual que traduz a presença ou ausência de comportamen-
tos em análise, avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado, 
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem 
respetivamente as classificações de 20,16,12, 8 e 4 valores.

7 — A classificação e ordenação final dos candidatos que completem 
o procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classifi-
cativa de 0 a 20 valores em resultado da média aritmética ponderada 
das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, 
conforme artigo 34.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
atual redação e será efetuada através da seguinte fórmula:

CF = (AC × 35 %) + (EAC × 65 %)

sendo:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências.

8 — Atento o caráter urgente do procedimento, nos termos do previsto 
no artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os métodos de 
seleção poderão ser utilizados de forma faseada.

9 — Aos candidatos que faltem ou obtenham uma valoração inferior a 
9,5 valores em qualquer dos métodos de seleção, consideram -se excluí-
dos do procedimento, não lhes sendo aplicável o método seguinte.

10 — Parâmetros de avaliação — Nos termos da alínea t) do n.º 3 
do 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, são facultados 
aos candidatos, sempre que solicitadas, as atas do júri, onde constam os 
parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos 
de seleção, a grelha classificativa e o sistema de valoração do método.

11 — Em situações de igualdade de valoração, entre candidatos, os 
critérios de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação que lhe foi dada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril. Subsistindo empate após a 
utilização destes critérios de desempate, serão adotados os seguintes 
critérios de preferência: 1.º maior tempo de experiência profissional; 
2.º menor idade e 3.º maior habilitação académica.

11.1 — Os candidatos com deficiência terão preferência em caso de 
igualdade de classificação, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 fevereiro.

12 — Composição do júri do concurso:
Presidente: Fernando José Horta Mósca, Técnico Superior;
Vogais Efetivos: António Manuel Correia Baião, Assistente Técnico 

e Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, 
Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica;

Vogais Suplentes: Norine da Cruz Brito, Técnica Superior e Maria 
Manuela Cataluna Pepe, Assistente Operacional.

12.1 — O júri designado para o procedimento concursal procederá 
também à avaliação do período experimental.

12.2 — Em cada procedimento concursal, o primeiro vogal efetivo 
substitui, nas faltas e impedimentos, o presidente de júri.

13 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º, por uma das formas previstas no 
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
atual redação.

14 — A publicação dos resultados obtidos em cada método de 
seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabetica-
mente, afixada em lugar visível e público nas instalações da Câmara 
Municipal de Serpa e disponibilizada na sua página eletrónica (www.
cm -serpa.pt).

15 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos aprovados, 
bem como as exclusões do procedimento ocorridas na sequência de 
cada um dos métodos de seleção é aplicável o artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, para a realização 
da audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. A lista unitária de ordenação final, após homologação, 
é afixada em local visível e público das instalações da entidade em-
pregadora pública e disponibilizada na sua página eletrónica, é ainda 
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publicada na 2.ª série do Diário da República, com informação sobre 
a sua publicitação.

16 — Posição remuneratória de referência: é a posição situada na 
4.ª posição da Tabela Remuneratória Única a que corresponde o valor de 
635,07 € (seiscentos e trinta e cinco euros e sete cêntimos), não havendo 
lugar à negociação, conforme o preceituado no artigo 38.º da L.T.F.P. 
conjugado com o artigo 21.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que 
aprovou o Orçamento do Estado para 2019.

17 — Publicitações: Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, o presente 
aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) 
no 1.º dia útil seguinte à presente publicação no Diário da República, 
na página eletrónica da Câmara Municipal de Serpa (www.cm -serpa.
pt) e por extrato, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma 
data, num jornal de expansão nacional.

18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

19 — Feita a consulta prévia à Entidade Centralizada para a Cons-
tituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), prevista no n.º 1 do 
artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, foi declarado 
por esta entidade relativamente a estes postos de trabalho, o seguinte: 
«Não tendo, ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para 
constituição de reservas de recrutamento, declara -se a inexistência, em 
reserva de recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado».

20 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15 de Maio de 2014, devidamente 
homologada pelo Senhor Secretário de Estado da administração Local, 
em 15 de julho de 2014. «As autarquias locais não têm de consultar a 
Direção -Geral da qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalha-
dores em situação de requalificação».

21 — Para os efeitos do disposto no artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro e em cumprimento da alínea t) do n.º 1 
do artigo 90.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, não está constituída 
junto da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), a 
Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA), 
conforme comunicação desta entidade.

7 de março de 2019. — O Vereador, Carlos Alberto Bule Martins 
Alves.

312124171 

 MUNICÍPIO DA SERTÃ

Aviso n.º 5231/2019
José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Sertã:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concursal 
comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113 de 14 
de junho de 2018 e de acordo com o despacho de 28 de dezembro de 
2018 foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com o trabalhador Paulo Alexandre Cardoso Farinha 
para a carreira/categoria de Assistente Operacional, com o vencimento 
correspondente ao 4.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória 
Única, com efeitos a 01 de janeiro de 2019.

O trabalhador ficará sujeito a um período experimental de 90 dias nos 
termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

25 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Farinha 
Nunes.

312102511 

 Aviso n.º 5232/2019
José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Sertã:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concursal 
comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113 de 14 de 
junho de 2018 e de acordo com o despacho de 15 de janeiro de 2019 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, com as trabalhadoras Catarina Isabel Barata Esteves; 
Daniela Sofia Martins Caetano; Maria João Antunes Pereira; Andreia 
Sofia Ferreira da Silva; Tânia Mateus Silva; Cesaltina Nunes Antunes 
Rodrigues; Paula Cristina Silva Marçal; Sandra Cristina Cardoso Ferreira 
Castanheira e Elisabete Gomes Martins Cardoso para a carreira/cate-
goria de Assistente Operacional, com o vencimento correspondente ao 
4.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 
1 de fevereiro de 2019.

As trabalhadoras ficarão sujeitas a um período experimental de 90 dias 
nos termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

25 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Farinha 
Nunes.

312102455 

 Aviso n.º 5233/2019
José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Sertã:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concursal 
comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113 de 14 de 
junho de 2018 e de acordo com o despacho de 28 de dezembro de 2018 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com os trabalhadores: Armindo Manuel Farinha Marçal 
Martins; Aníbal Manuel Nunes Caroço e José Lopes Nunes da Silva 
para a carreira/categoria de Assistentes Operacionais, com o vencimento 
correspondente ao 4.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória 
Única, com efeitos a 01 de janeiro de 2019.

Os trabalhadores ficarão sujeitos a um período experimental de 90 dias 
nos termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

25 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Farinha 
Nunes.

312102536 

 Aviso n.º 5234/2019
José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Sertã:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concursal 
comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113 de 14 de 
junho de 2018 e de acordo com o despacho de 28 de dezembro de 2018 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com o trabalhador Amadeu Barreiro Matias para a carreira/
categoria de Assistente Operacional, com o vencimento correspondente 
ao 4.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única, com efeitos 
a 01 de janeiro de 2019.

O trabalhador ficará sujeito a um período experimental de 90 dias nos 
termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

25 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Farinha 
Nunes.

312102593 

 Aviso n.º 5235/2019
José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Sertã:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concursal 
comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113 de 14 
de junho de 2018 e de acordo com o despacho de 28 de dezembro 
de 2018 foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com as trabalhadoras: Célia Maria Oliveira 
Nunes; Maria Manuela Baptista Pires Nunes; Liliana Maria Pinheiro 
Nogueira e Anabela Martins Pires Barata para a carreira/categoria de 
Assistentes Operacionais, com o vencimento correspondente ao 4.º ní-
vel remuneratório da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 01 de 
janeiro de 2019.

As trabalhadoras ficarão sujeitas a um período experimental de 90 
dias nos termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

25 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Farinha 
Nunes.

312102641 


