
Diário da República, 2.ª série — N.º 112 — 12 de junho de 2018  16619

que, na sequência dos procedimentos concursais abertos para preenchi-
mento de postos 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 (PREVP), publicitados na Bolsa 
de Emprego Público, com as seguintes especificidades: Postos n.º 1 e 2 
(2 vagas) — Técnico Superior/ Técnico Superior — oferta publicitada 
na Bolsa de Emprego Público código OE201801/0580 e Posto n.º 3 
(1 vaga) — Assistente Técnico/Assistente Técnico — oferta publicitada 
na Bolsa de Emprego Público código OE201801/0582, e após aceitação 
do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho 
por tempo indeterminado com Frederico Jorge Correia Rufino e João 
Luís Ramos Barão (Postos n.º 1 e 2) e Cláudia Hall Henriques (Posto 
n.º 3), com data de início a 04 de maio de 2018. A remuneração é a cor-
respondente à 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 para 
a carreira e categoria de Técnico Superior e 1.ª posição remuneratória 
e ao nível remuneratório 5 da tabela remuneratória para a carreira e 
categoria de Assistente Técnico. Nos termos do artigo 11.º do PREVP, 
os trabalhadores encontram -se dispensados dos períodos experimentais 
de 240 dias para a carreira e categoria de Técnico Superior e de 180 dias 
para a carreira e categoria de Assistente Técnico, estipulado no n.º 1 do 
artigo 49.º da LTFP, pois o tempo de exercício de funções nas situações de 
vínculo precário é de: Frederico Jorge Correia Rufino: 2 anos, 11 meses 
e 08 dias; João Luís Ramos Barão: 1 ano, 11 meses, 3 dias; Cláudia Hall 
Henriques: 1 ano, 3 meses, 3 dias.

30 de maio de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Telmo 
Manuel Machado Pinto.

311393211 

 Aviso n.º 7977/2018

Homologação das listas unitárias de ordenação final dos procedimentos 
concursais 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 as listas unitárias de ordenação 
final relativas aos procedimentos concursais comum abertos para 
preenchimento de postos de trabalho no âmbito do programa de re-
gularização extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários, 
criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, publicitados na Bolsa 
de Emprego Público, com as seguintes especificidades — Posto n.º 5 
(2 vagas) — Assistente Operacional/Assistente Operacional — oferta 
publicitada na Bolsa de Emprego Público código OE201801/0583 
e Posto n.º 6 (1 vaga) — Assistente Operacional/Assistente Opera-
cional — oferta publicitada na Bolsa de Emprego Público código 
OE201801/0584 — foram homologadas em reunião de Órgão Exe-
cutivo no dia 22 de maio de 2018. As referidas listas encontram -se 
publicitadas em local visível e público nas instalações da sede (Rua 
Vasco da Gama, 85, R/C, 8125 -256 Quarteira) e na página eletrónica 
da Freguesia de Quarteira (http://www.jf -quarteira.pt/).

30 de maio de 2018. — O Presidente da Freguesia, Telmo Manuel 
Machado Pinto.

311393269 

 FREGUESIA DE SANTA JOANA
Aviso n.º 7978/2018

Nos termos e para efeitos, conjungados, do n.º 1 do artigo 10.º da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e 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 6 de abril, torna -se público que, por deliberação 
do órgão executivo desta autarquia, na sua reunião de 24 de maio de 
2018, foi homologada as listas unitárias de ordenação final dos candi-
datos, referente aos procedimentos concursais para a constituição de 
relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, abertos pelos Avisos 
OE201805/0001, OE201805/0002 e OE201805/0003, publicados na 
Bolsa de Emprego Público a 02 de maio de 2018.

As três listas unitárias de ordenação final encontram -se afixadas 
em local visível e público, na Sede da Junta de Freguesia de Santa 
Joana, e publicitada na página eletrónica desta autarquia, em www.
jf -santajoana.com.

Nos termos dos n.º 4 e 5.º do citado artigo 36.º, conjugado com a 
alínea b) do n.º 3 do artigo 30.º, foram notificados os candidatos do ato 
de homologação das listas de ordenação final.

24 de maio de 2018. — O Presidente, Victor Manuel Marques de 
Oliveira.

311378349 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA
E ORTIGOSA

Aviso n.º 7979/2018
Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e 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 6 de abril, torna -se público que foi homologada, 
por meu Despacho datado de 17 de maio de 2018, a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos, do procedimento concursal urgente para 
preenchimento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezem-
bro, de onze postos de trabalho, abertos pelas referências publicitadas na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), em 20 de março de 2018:

Referência A — código de oferta OE201803/0668: Técnico Superior 
de Serviço Social — 1 vaga;

Referência B — código de oferta OE201803/0670: Assistente Téc-
nico — 3 vagas;

Referência C — código de oferta OE201803/0672: Assistente Ope-
racional — 2 vagas; 

Referência D — código de oferta OE201803/0674: Assistente Ope-
racional — 1 vaga;

Referência E — código de oferta OE201803/0676: Assistente Ope-
racional — 2 vagas;

Referência F — código de oferta OE201803/0678: Assistente Ope-
racional — 2 vagas.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada em local visí-
vel e público nas instalações da sede da Junta de Freguesia, no Largo 
Santíssimo Salvador, n.º 448 — Souto da Carpalhosa, 2425 -522 Souto 
da Carpalhosa e página eletrónica (soutodacarpalhosaeortigosa.pt) da 
União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa.

29 de maio de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Eulália 
Rodrigues Crespo Duarte.

311392629 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Aviso n.º 7980/2018
Em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que se encontra 
publicitada na página eletrónica dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Viseu (www.aguasdeviseu.pt) e afixada no expositor 
do Serviço de Gestão de Pessoal, a Lista Unitária de Ordenação Final do 
Procedimento Concursal Comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado resolutivo certo, tendo em 
vista o preenchimento de 6 postos de trabalho para a carreira e categoria 
de Assistente Operacional, na Área Funcional de Operador de Estações 
Elevatórias de Tratamento ou Depuradoras, cuja publicitação ocorreu no 
OE201803/0876 e no jornal Diário de Notícias do dia 27 de março de 2018 
e homologada pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Viseu, em reunião de 25 de maio de 2018.

Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da referida Portaria, irá ser cons-
tituída reserva de recrutamento interna, uma vez que a lista contém 
um número de candidatos superior ao dos postos de trabalho a ocupar.

Conforme previsto no artigo 39.º, n.º 3, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na sua atual redação, da homologação da Lista Unitária 
de Ordenação Final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

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

311389949 

 Aviso n.º 7981/2018
Em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que se encontra 
publicitada na página eletrónica dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Viseu (www.aguasdeviseu.pt) e afixada no expositor 
do Serviço de Gestão de Pessoal, a Lista Unitária de Ordenação Final do 
Procedimento Concursal Comum, para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo determinado resolutivo certo, tendo em vista 
o preenchimento de 2 postos de trabalho para a carreira e categoria de 
Assistente Técnico, na Área Funcional de Eletrotécnica, cuja publicitação 
ocorreu no Diário da República, 2.ª série — n.º 59 de 23 de março de 2018, 
na BEP com o código de oferta n.º OE201803/0875 e no jornal Diário 
de Notícias do dia 27 de março de 2018 e homologada pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Viseu, em reunião de 25 de maio de 2018.


