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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA
E ORTIGOSA

Aviso n.º 9923/2018

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

para preenchimento de 11 postos de trabalho
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, em resultado do reco-
nhecimento da situação de exercício de funções correspondentes a necessi-
dades permanentes desta Freguesia, que se encontrava formalizada através 
de vínculo jurídico inadequado, e na sequência dos resultados obtidos no 
procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira de técnico superior de serviços social; três assistentes técnicos, e 
sete postos de trabalho na carreira de assistente operacional, aberto no âm-
bito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários 
(PREVPAP), foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com início a 02 de julho de 2018, com os candidatos: 
Cidalina Maria Jorge dos Reis, na carreira e categoria de Técnico Superior 
com a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória da carreira 
e ao nível 15 da tabela remuneratória única, no montante de 1.201,48 
(euro); Ângela Filipa Alves Duarte, na carreira e categoria de assistente 
técnico, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória da 
carreira e ao nível 5 da tabela remuneratória única, no montante de 683,13 
(euro); Ana Carina Ferreira Albino na carreira e categoria de assistente 
técnico, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória 
da carreira e ao nível 5 da tabela remuneratória única, no montante de 
683,13 (euro); Joana Oliveira Sobreira na carreira e categoria de assistente 
técnico, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória 
da carreira e ao nível 5 da tabela remuneratória única, no montante de 
683,13 (euro); Marlene da Costa Reis, na carreira e categoria de assistente 
operacional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remunera-
tória da carreira e ao nível 1 da tabela remuneratória única, no montante 
de 580,00 (euro); Suzi Graça Aleixo Agostinho, na carreira e categoria de 
assistente operacional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição 
remuneratória da carreira e ao nível 1 da tabela remuneratória única, no 
montante de 580,00 (euro); Maria Elisabete Duarte Oliveira Rainho, 
na carreira e categoria de assistente operacional, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira e ao nível 1 da 
tabela remuneratória única, no montante de 580,00 (euro); Adelino de 
Jesus Domingues, na carreira e categoria de assistente operacional, com 
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira e ao 
nível 1 da tabela remuneratória única, no montante de 580,00 (euro); Pedro 
Francisco Azinheiro, na carreira e categoria de assistente operacional, com 
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira e ao 
nível 1 da tabela remuneratória única, no montante de 580,00 (euro); Jorge 
Augusto Lopes Gaspar, na carreira e categoria de assistente operacional, 
com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira 
e ao nível 1 da tabela remuneratória única, no montante de 580,00 (euro); 
Filipe José Mendes Moita, na carreira e categoria de assistente operacional, 
com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira 
e ao nível 1 da tabela remuneratória única, no montante de 580,00 (euro).

 FREGUESIA DE VILA MARIM (MESÃO FRIO)

Aviso (extrato) n.º 9924/2018
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência do 
procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos 
precários, aberto pela OE201804/1050, publicitado na Bolsa de Em-
prego Público e na página eletrónica da Freguesia de Vila Marim em 
www.jfvilamarim.net, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 05 de julho 
de 2018, para o exercício de funções de assistente técnico, com Tânia 
Vanessa Ferreira Alves Botelho Correia da Silva, com a remuneração 
de 683,13€, correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5 da Ta-
bela Remuneratória Única. A trabalhadora está dispensada do período 
experimental nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro.

6 de julho de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Vítor 
Miguel Barros da Fonseca.

311487545 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Aviso n.º 9925/2018

Cessação do procedimento concursal para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado

para 1 Técnico Superior da Área de Engenharia Química
Para os devidos efeitos, torna -se público que o Conselho de Adminis-

tração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu, na 
reunião de 02 de julho de 2018, deliberou a cessação do procedimento 
concursal para a constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado para 1 Técnico Superior da Área de Engenharia 
Química, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República 
de 29 de março de 2018, 2.ª série, n.º 63, Aviso n.º 4296/2018, com a 
referência B, ao abrigo do disposto do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

17 de julho de 2018. — Pelo Presidente do Conselho de Administra-
ção, o Vogal do Conselho de Administração, João Paulo Lopes Gouveia.

311520527 

Os presentes contratos ficam dispensados de período experimental, 
uma vez que o tempo de serviço prestado na situação de exercício de 
funções a regularizar, em apreço, é superior à duração definida para o 
período experimental intrínseco à carreira e categoria dos trabalhado-
res, conforme as alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 49.º da LGTFP, 
dando -se assim cumprimento à disposição constante no artigo 11.º da 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

2 de julho de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Eulália 
Rodrigues Crespo Duarte.

311473175 

PARTE I

 MAIÊUTICA — COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR, C. R. L.

Aviso n.º 9926/2018
A Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior, C. R. L., entidade 

instituidora do Instituto Politécnico da Maia — IPMAIA, torna público 
que, ao abrigo do disposto no artigo 61.º da Lei n.º 62/2007, de 10 
de setembro — Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
(RJIES), o 1.º ciclo de estudos, conducente ao grau de licenciado em 
Desenvolvimento de Jogos Digitais, foi objeto de acreditação prévia pelo 
Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior — A3ES, na sua reunião de 05/06/2018, e foi registado 

pela Direção -Geral do Ensino Superior — DGES, com o n.º R/A -Cr 
65/2018, com a data de 26/06/2018.

Assim, conforme o disposto nos artigos 52.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo 
Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, com republicação, procede-
-se à publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo 
de estudos conducente ao grau de licenciado em Desenvolvimento de 
Jogos Digitais (1.º ciclo), nos termos constantes do anexo ao presente 
aviso.

2 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
José Manuel Matias de Azevedo.


