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 FREGUESIA DE FELGAR

Aviso n.º 11894/2013

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
e nomeação do júri do período experimental

Em cumprimento do disposto da alínea b) do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008 de 27/02, na sua atual redação, torna -se público que por meu 
despacho e na sequência do Procedimento Concursal Comum para consti-
tuição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado, 
para o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria de 
Assistente Operacional — auxiliar de serviços gerais, aberto pelo aviso 
n.º 2354/2013, publicado na 2.ª série de 15 de fevereiro, foi celebrado con-
trato de trabalho por tempo indeterminado com os seguintes trabalhadores: 
Susana Maria Duarte Neves Canhoto e Maria de Fátima Matos Oliveira Cor-
deiro, com efeitos a 12 de setembro de 2013, com a remuneração mensal de 
485,00€, correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1.

Para efeitos do estipulado no n.º 2 e 3 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11/09, conjugado com o n.º 3 e seguintes do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008 de 27/02, na sua atual redação, determino que o júri para 
o período experimental tenha a seguinte composição: António Manuel 
Castro Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia e Encarregado 
Operacional do Município de Torre de Moncorvo, Dr. Nuno Alexandre 
Remisio Rodrigues Saldanha, Técnico Superior Jurista do Município de 
Torre de Moncorvo e Rui Eduardo Conceição Ferraz, Assistente Técnico 
do Município de Torre de Moncorvo, respetivamente presidente, dois 
vogais efetivos (em que o primeiro substituirá o presidente nas suas 
faltas e impedimentos) e dois vogais suplentes Eng.ª Sónia Marisa 
Soares Ribeiro, Técnica Superiora de Ambiente do Município de Torre 
de Moncorvo e Secretaria da Junta de Freguesia de Felgar e Ângelo Rui 
Piçarra, Assistente Operacional do Município de Torre de Moncorvo.

O período experimental tem a duração de 90 dias e será avaliado de 
acordo com a seguinte fórmula:

CF = (0,50 × ER) + (0,40 × R) + (0,10 × FP)

sendo que:
CF = Classificação Final;
ER = Elementos recolhidos pelo júri;
R = Relatório;
FP = Formação profissional.
13 de setembro de 2013. — O Presidente da Junta de Freguesia, 

António Manuel Castro Gonçalves.
307252743 

 FREGUESIA DE SÃO PEDRO DA COVA

Aviso n.º 11895/2013

Listagem unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, torna -se público a Lista Unitária de Ordenação Final 
relativa ao procedimento concursal comum para o preenchimento de 
um posto de trabalho para a categoria/carreira de Assistente Técnico do 
mapa de pessoal da Junta de Freguesia de S. Pedro da Cova, publicado 
a 30/05/2013, na 2.ª série do Diário da República n.º 104.

2 — A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despacho 
do Secretário da Junta de Freguesia, substituindo legalmente o Presi-
dente, de 05/09/2013, foi notificado aos candidatos através de ofício 
registado, publicada no D.R., 2.ª série, encontrando -se afixada em local 
visível e público na Secretaria da Junta de Freguesia e disponibilizada 
na pagina eletrónica em www.jf -saopedrodacova.pt, tudo nos termos dos 
n.º 4,5 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

Micaela Joana Cruz Santos — 17,3
Vânia Patrícia Leite Meles — 12,0
Válter Luís Moura e Silva — 9,3
Lucinda Flora Moura Silva Campos — 9,3
Ana Vitoria Almeida Ferreira — 8,0
Maria Manuela Aguiar Quintas Fonseca — 6,7
Maria Fernanda Moreira — 0,0
Fernanda Fátima Silva Anselmo Queiroz — 0,0
Isabel Maria Silva Nogueira Pinto — 0,0
Jorge Fernando Oliveira — 0,0
Rui Luís Costa Carneiro — 0,0
11 de setembro de 2013. — O Presidente do Júri, António Leonel 

Silva Cabral.
307248945 

 FREGUESIA DE SOUTO DA CASA

Aviso n.º 11896/2013

Procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público

por tempo indeterminado — Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se 
pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal 
comum para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
carreira de assistente operacional, área funcional de coveiro, cujo aviso 
foi publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 3 de julho 
de 2013, a qual foi homologada por despacho da Presidente da Junta de 
Freguesia datado de 28 de agosto de 2013.

Lista unitária de ordenação final do candidato aprovado:
Rui Luís Batista Moreira — 16,00 valores
A presente lista encontra -se igualmente disponível na página eletró-

nica desta Freguesia, em www.jf.soutodacasa.com e afixada na sede da 
Junta de Freguesia.

5 de setembro de 2013. — A Presidente da Junta de Freguesia de Souto 
da Casa, Maria das Dores Santos Ladeira Filipe Figueira.

307236665 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DO MONTIJO

Declaração de retificação n.º 1026/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que o despacho 

n.º 10462/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, 
de 9 de agosto de 2013, saiu com inexatidão. Assim, no n.º 4 do 
artigo 6.º, onde se lê «na alínea g) do artigo 11.º» deve ler -se «na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º».

11 de setembro de 2013. — A Diretora -Delegada, Maria Teresa Filipe 
Moraes Sarmento.

207250142 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

Aviso n.º 11897/2013

Consolidação mobilidade

Faz -se público que, na reunião do Conselho de Administração de 
2013/08/27, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, com a redação dada pelo artigo 35.º da lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para o ano de 
2012, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na 
categoria da trabalhadora Mara Carina Henriques Lameira, Assistente 
Técnica, 2.ª posição remuneratória, nível 7 da Tabela Remuneratória 
Única, passando a ocupar um posto de trabalho na carreira e categoria 
de Assistente Técnico, no mapa de pessoal do SMAS de Sintra, tendo 
sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com efeitos a 6 de setembro 2013.

10 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Luís José Vieira Duque.

307245478 

 Declaração de retificação n.º 1027/2013
O aviso n.º 11115/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 171, de 5 de setembro de 2013, foi publicado com um erro. Assim, 
onde se lê «com início em 21 de novembro de 2013» deve ler -se «com 
início em 22 de novembro de 2013».

10 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Luís José Vieira Duque.

307245761 




